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Voorwoord

Hoe u deze handleiding gebruikt

Technische bulletins

Inleiding

Deze handleiding geeft duidelijke, eenvoudige en bindende aanwijzingen over de technieken waarmee u HI-MACS® 
Natural Acrylic Stone™ succesvol verwerkt. De handleiding is bedoeld om u de effectiefste en efficiëntste methoden 
aan te bieden. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de hier beschreven technieken ontwikkeld zijn om de presta-
ties van HI-MACS® Natural Acrylic Stone™ te optimaliseren op basis van de chemische samenstelling en de unieke 
prestaties. 

Het is onmogelijk om in deze handleiding alle bestaande verwerkingstechnieken te behandelen. We hebben echter de 
basiselementen van de verwerking beschreven en uitgelegd die voldoen aan ons LG Hausys garantieprogramma. Deze 
verwerkingsrichtlijnen zijn niet bedoeld als vervanging voor tests die u mogelijk moet uitvoeren om de geschiktheid 
van onze producten voor uw specifieke doelen en behoeften te bepalen. LG Hausys aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor het gebruik van de aanwijzingen en technieken in de verwerkingsrichtlijnen van andere producten.

De verwerkingsrichtlijnen zijn ingedeeld in onderwerpen die elk een belangrijk element van het HI-MACS® verwer-
kingsproces behandelen. Elk onderwerp is opgedeeld in paragrafen over de verschillende aspecten van het desbetref-
fende onderwerp. Ter referentie is aan het begin van de verwerkingsrichtlijnen een uitgebreide index opgenomen.

LG Hausys publiceert van tijd tot tijd technische bulletins of technische informatiebladen (TDS – Technical Data Sheet). 
Achterin de verwerkingshandleiding vindt u enkele lege onderdelen waar u deze bulletins kunt insteken.

LG Hausys is onderdeel van de LG Group, een wereldwijd opererend, toonaangevend bedrijf en wil de verwachtingen 
van de klant overtreffen met geavanceerde technologie en innovatieve oplossingen.
HI-MACS® is één van de onderdelen hierbij.
Een veilige werkomgeving is het belangrijkste doel in markten waar HI-MACS® wordt gedistribueerd en gefabriceerd. 
Bij LG Hausys delen we deze doelstelling. U gebruikt verschillende werktuigen om HI-MACS® te produceren, te ver-
werken en te installeren. Als u deze eenvoudige veiligheidsregels in acht neemt, voorkomt u ongelukken.
We vragen u en raden u als HI-MACS® Fabricator ten zeerste aan om aan deze veiligheidsregels en de verwerkings- 
en installatierichtlijnen te voldoen.
HI-MACS® is de ideale keuze voor allerlei toepassingen in winkel- en woonomgevingen, bijvoorbeeld spoelbakken, 
douchewanden en douchebakken, meubels, keukenwerkbladen en winkelinrichting - laat uw fantasie de vrije loop.
HI-MACS® voelt natuurlijk aan en straalt kwaliteit, sterkte en duurzaamheid uit, belangrijke kenmerken voor  
zowel klanten, architecten als designers. Het materiaal biedt eindeloos veel vrijheid en is te modelleren in speciale 
vormen met unieke eigenschappen, van eenvoudig tot zeer geraffineerd. 
HI-MACS® – Because Quality Wins!
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VEILIGHEIDSREGELS

1 .  Lees voor uw eigen veiligheid de HI-MACS® verwer-
kingshandleiding alvorens de diverse werktuigen te 
gebruiken .

2 .  Verbind gereedschap met aarde . Als de stekker van 
het gereedschap randaarde heeft, steek deze dan in 
een geaard stopcontact. Als u de stekker via een adapter 
in een niet-geaard stopcontact steekt, sluit de aarde 
van de adapter dan aan op een zuivere aarde. Verwij-
der nooit de randaarde.

3 .  Verwijder instelsleutels . Maak er een gewoonte van 
om te controleren of er geen boorsleutel of iets derge-
lijks in het gereedschap zit, voordat u dit inschakelt.

4 . Houd de werkplek schoon en opgeruimd .

5 .  Vochtige omgeving . Gebruik gereedschap niet in een 
natte of vochtige omgeving of in de regen. Houd de 
werkplek schoon, droog, goed geventileerd en verlicht.

6 .  Bezoekers en kinderen . Houd bezoekers en kinderen 
op een veilige afstand van de werkplek. Maak de werk - 
plaats kinderveilig door contactsleutels te verwijderen 
en hoofdschakelaars en hangsloten buiten bereik van 
kinderen te plaatsen.

7 .  Draag geschikte kleding . Draag geen loshangende 
kleding, handschoenen, stropdas, sjaal, ringen, armban-
den of andere juwelen die gegrepen kunnen worden 
door draaiende delen. We raden aan om anti-slip 
veiligheidsschoenen te dragen. Bedek lang haar met 
een veiligheidshaarnet en gebruik gehoorbescherming.

8 .   Draag gezichtsbescherming, veiligheidsbril . Een 
gewone bril is niet aan te bevelen want deze heeft 
geen schokbestendig glas.

9.  Draag een gezichtsmasker of stofkap bij stoffig 
zaagwerk .

10 .  Zet het werkstuk vast . Zet het werkstuk vast met 
klemmen of een bankschroef. Dat is veiliger dan uw 
handen gebruiken als een werktuig bedient.
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11 .  Sta stevig en in balans . Reik niet te ver! 

12 .  Gebruik het juiste gereedschap en overbelast  
het niet . Elk werktuig is bedoeld voor een bepaald 
toerental. De klus verloopt veiliger en beter.

13 .  Onderhoud gereedschap . Houd gereedschap voor de 
beste prestaties in perfecte staat: scherp en schoon.

14 .  Stekker uit stopcontact . Trek de stekker uit het 
stopcontact voordat u accessoires als messen, bits  
of zagen verwisselt of onderhoud pleegt.

15 .   Accessoires . Gebruik alle aanbevolen accessoires. 
Gebruik van ongeschikte accessoires kan gevaar 
opleveren.

16 .  Schakelaar . Controleer of de schakelaar in de "uit"- 
stand staat voordat u de stekker in stopcontact steekt.

17 .  Onbeheerd gereedschap . Laat gereedschap nooit on- 
beheerd draaien – schakel het uit en laat het volledig 
tot stilstand komen.

18 .  Alcohol, medicijnen en drugs . Gebruik geen enkel 
gereedschap als u onder invloed bent van alcohol, 
medicijnen of drugs.

19 .  Draag HI-MACS® platen met twee personen, één 
aan elke kant van de plaat. Buig de platen niet. Draag 
werkhandschoenen geschikt voor zwaar werk en 
gebruik zo nodig hijsbanden.

20 .  Ingepakte producten . Stapel ze niet te hoog op. 
Stapel ze zo op dat ze gemakkelijk en veilig zijn te 
bereiken.

21 .  Alcohol, lijm en andere giftige of ontvlambare 
producten . Bewaar ze in een veilige, droge en goed 
geventileerde ruimte.
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PRODUCTEN
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   Meer informatie over HI-MACS® – 3 mm plaatmateriaal: 
Technisch bulletin 13

AFMETING UITERLIJK

3 x 930 x 3000 mm (40 platen/pallet) Solid

4 x 1350 x 3000 mm (40 platen/pallet) Solid

6 x 760 x 2490 mm (30 platen/pallet)

Lucent

Granite

Quartz

Sand & Pearl

Solid

6 x 910 x 2490 mm (30 platen/pallet) Solid

9 x 760 x 3680 mm (20 platen/pallet)

Granite

Quartz

Sand & Pearl

Solid

9 x 910 x 3680 mm (20 platen/pallet) Solid

9 x 910 x 3680 mm (20 platen/pallet) 

Aster (Galaxy)

Marmo

Lucent

Lucia

Granite

Quartz

Sand & Pearl

Solid

Sparkle

12 x 910 x 3680 mm (15 platen/pallet) Solid

12 x 1350 x 3680 mm (12 platen/pallet) Solid

20 x 760 x 3000 mm (10 platen/pallet) Leverbaar in alle kleuren met 
uitzondering van Eden, Marmo- 
collectie en M551 Chic Concrete, 
M552 Shadow Concrete en 
M553 Ebony Concrete uit de 
Concrete-collectie.

20 x 760 x 3680 mm (10 platen/pallet) Solid

PLAATDIKTE IN  
MM

PLAATBREEDTE 
IN MM

PLAATLENGTE 
IN MM

3 930 3000 *

4 1350 3000 *

6 760 2490

6 910 2490 *

6 1350 3680*

9 760 3680

9 910 3680 *

9 1350 3680 *

12 760 3680

12 910 3680 *

12 1350 3680 *

12 1520 3680 *

20 760 3000 *

1 . HI-MACS® Platen 

* alleen leverbaar in S028 Alpine White

Speciale afmetingen

Standaardafmetingen

 *  alleen leverbaar in S028 Alpine White.
 **  alleen leverbaar in S006 Arctic White. 
 ***  leverbaar in alle kleuren met uitzondering van Eden, Marmo- 

collectie en M551 Chic Concrete, M552 Shadow Concrete en 
M553 Ebony Concrete uit de Concrete-collectie. 

 **** alleen leverbaar in effen kleuren 
 *****  Ultra-Thermoforming is alleen leverbaar in S929 Alpine White 

Speciale afmetingen leverbaar op speciaal verzoek, minimumhoeveel-
heid van toepassing.

PLAATDIKTE IN  
MM

PLAATBREEDTE 
IN MM

PLAATLENGTE 
IN MM

4 1520 3000 *

6 910 2490 **

6 1520 3680 *

9 910 3680 **

9 1520 3680 *

12 910 3680 **

20 760 3000 ***

20 760 3680 ****

Ultra-Thermoforming afmetingen *****  

PLAATDIKTE IN  
MM

PLAATBREEDTE 
IN MM

PLAATLENGTE 
IN MM

12 760 3680 

12 910 3680 

12 930 3680 

Laatste revisiedatum: Februari 2019
HI-MACS® Natural Acrylic Stone – www.himacs.eu



PRODUCTEN

NAAM DIKTE  
(MM)

AFMETINGEN (MM) VERKRIJGBARE 
KLEUREN

20" VERPAKKING 40" VERPAKKING PLATEN / 
PAL

PAL PLATEN PAL PLATEN

Brede platen

12 1.520 x 3.680 S028 Alpine White 10 190 19

12 1.350 x 3.680 S028 Alpine White 12 216 18

12 910 x 3.680 S028 Alpine White
S006 Arctic White

12 180 24 360 15

9 1.350 x 3.680 S028 Alpine White 15 300 20

9 910 x 3.680 S028 Alpine White
S006 Arctic White

12 240 24 480 20

6 1.350 x 3.680 S028 Alpine White 20 420 21

6 910 x 2.490 S028 Alpine White
S006 Arctic White

12 360 24 720 30

4 1.350 x 3.000 S028 Alpine White 40 720 18

3 930 x 3.000 S028 Alpine White 12 480 24 960 40

HI-MACS® Ultra- 
Thermoforming

12 760 x 3.680 S928 Alpine White 12 180 24 360 15

HI-MACS® FR 12 760 x 3.680 S728 Alpine White 12 180 24 360 15

20 mm 20 760 x 3.000 S028 Alpine White
Iedere Solid Colour

12 120 24 240 10

Eden** 12 760 x 3.680 Iedere Eden Colour 12 180 24 360 15

*    HI-MACS® FR: Alle kleuren zijn dezelfde als de normale productkleur (bijvoorbeeld S728 Alpine White = S028 Alpine White). Geproduceerd in Korea. 
** Eden-kleurenreeks: Geproduceerd in VS. Levertijd: minimaal 8 weken.

  Meer informatie over HI-MACS® – 3 mm plaatmateriaal: Technisch bulletin 13

Maatwerkkleur van HI-MACS®

 1 .  HI-MACS® is als volgt leverbaar in maatwerkkleuren . 
a .  Als een kleur moet worden overgenomen, hebben we een monster nodig van minstens  

20 cm x 30 cm, bij voorkeur A4-formaat.
 b . Er wordt een HI-MACS® -monster gemaakt en ter goedkeuring naar de klant gestuurd.

 2 .  Tijdens de productie van maatwerkkleuren kunnen we maximaal 10% te veel produceren .  
Een bestelling van 32 platen kan bijvoorbeeld 35 platen opleveren, of een bestelling van  
200 platen kan maximaal 220 platen opleveren. De extra platen worden ook geleverd en  
in rekening gebracht bij degene die de bestelling heeft geplaatst bij LG Hausys.
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PRODUCTEN

Satin White 
S001 [20/12/9/ 
6 mm]

Fiery Red 
S025 [20/12 mm]

Deep Indigo 
S115 [20/12 mm]

Cream
S009 [20/12/6 mm]
∆ E5

Nougat Cream
S201 [20/12 mm]

Festival Pink 
S116 [20/12 mm]

Diamond White
S034 [20/12 mm]  
∆ E5

Almond
S002 [20/12 mm] 
∆ E5

Orange 
S027 [20/12 mm]

Dark Night 
S111 [20/12 mm]

Alpine White
S028 [20/12/9/6/4/ 
3 mm] ∆ E5 

Ivory White
S029 [20/12/9/ 
6 mm] ∆ E5

Banana 
S026 [20/12 mm]

Grey
S005 [20/12/9/ 
6 mm]

Arctic White
S006 [20/12/9/ 
6 mm]

Babylon Beige
S102 [20/12 mm]

Concrete Grey 
S103 [20/12 mm]

Light Green 
S212 [20/12 mm]

Marta Grey 
S108 [20/12 mm]

Lemon Squash 
S106 [20/12 mm]

Toffee Brown 
S104 [20/12 mm]

Black 
S022 [20/12/9 mm]

Sky Blue
S203 [20/12 mm]

Coffee Brown 
S100 [20/12 mm]

Nordic White
S033 [20/12 mm]  
∆ E5

Steel Grey 
S109 [20/12 mm]

Solids 
Van chic tot extravagant, van klassiek tot uiterst modern.

Midnight Grey 
S117 [20/12 mm]

Evergreen
S119 [20/12 mm] 

Mink
S118 [20/12 mm]

Cosmic Blue
S120 [20/12 mm]

Suede
S121 [20/12 mm] 

20 mm: S028 Alpine White uit voorraad leverbaar. Alle andere kleuren op speciaal verzoek,  
met uitzondering van Marmo-collectie, Chic Concrete, Shadow Concrete en Ebony Concrete.

HI-MACS® zorgt met zijn natuurlijke schoonheid en de synthese van design en creativiteit,  
voor een chiquere en harmonieuzere leefomgeving.

2 . HI-MACS® Kleuren
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PRODUCTS

Opal
S302U [12 mm] 

HI-MACS® Ultra-Thermoforming 

Alpine White  
S928 [12 mm] 

HI-MACS® Ultra-Thermoforming platen zijn 
momenteel verkrijgbaar in Alpine White S982  
uit de Solid-collectie. Voor meer informatie over 
de designmogelijkheden van HI-MACS® Ultra- 
Thermoforming producten, zie pagina 17. 

HI-MACS® FR – Minimale ontvlambaarheid

HI-MACS® FR heeft brandveiligheidsclassificatie "B-s1-d0" volgens 
EN 13501 (SBI-test, Single Burning Item test)*. Vastgezet met 
KEIL-ankers en een BWMconstructie kwam de HI-MACS®-gevel in 
S728 – Alpine White met succes door de ETA-tests (European 
Technical Agreement).Alpine White

S728 – ∆ E5  
[20/12 mm]

Lucent 
Indien gecombineerd met nauwkeurig gepositioneerde lichtbronnen, worden de 
doorzichtige pasteltinten omgevormd tot dramatische design-"accenten".

Opal
S302 [20/12/6 mm] 
∆ E5

Sapphire
S303 [20/12 mm]

Ruby
S304 [20/12 mm]

Emerald
S305 [20/12 mm]

Concrete Collection
Solid surface-materiaal is nu ook beschikbaar in betonachtige afwerking met warme 
tinten. Dit biedt architecten en ontwerpers volledig nieuwe mogelijkheden.

Steel Concrete
G555 [20/12/9/ 
6 mm]

Urban Concrete
G554 [20/12/9/ 
6 mm]

Chic Concrete
M551 [12 mm]

Shadow Concrete
M552 [12 mm]

Ebony Concrete
M553 [12 mm]

  Meer informatie: Technisch bulletin 10
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PRODUCTEN

Marmo 
Pakkende, willekeurig geaderde textuur die op marmer lijkt.

Ispani
M428 [12 mm]

Terni
M201 [12 mm]

Cremona
M422 [12 mm]

Monza
M206 [12 mm]

Edessa
M501 [12 mm]

Laviano
M426 [12 mm]

Capri
M303 [12 mm]

Bellizzi
M427 [12 mm]

Breeze White
M306 [12 mm] 

Naples
M904 [12 mm]

Shadow Queen
W003 [20/12 mm]

Ice Queen 
W001 [20/12 mm]

Star Queen 
W004 [20/12 mm]

Lucia 
Natuurlijke trendy kleuren gekenmerkt door middelgrote deeltjes met rechte randen:  
drie ervan zijn ontworpen door de Nederlandse topdesigner Marcel Wanders. 

Red Quinoa
W010 [20/12 mm]

Lentil 
W007 [20/12 mm]

Volcanics 
Diep en mystiek, lijkt op een kostbare natuurlijke steen, maar met alle voordelen van "Natural Acrylic Stone™".

Tambora
VE01 [20/12 mm]

Gemini
VW01 [20/12 mm]

Santa Ana
VA01 [20/12 mm]

Frosty
VA22 [20/12 mm]

Maui
VG21 [20/12 mm]

Cima 
VB02 [20/12 mm]

Nebula
T010 [20/12 mm]

Venus 
T011 [20/12 mm]

Aster (Galaxy)
Met transparante korrel en parelmoer glans.

Andromeda 
T017 [20/12 mm]

Carina 
T018 [20/12 mm]

New Moon 
T019 [20/12 mm]

Hercules 
T020 [20/12 mm]

   Meer informatie: 
Technisch bulletin 12

  Meer informatie: Technisch bulletin 12

  Meer informatie: Technisch bulletin 15
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PRODUCTEN

Granite, Sparkle, Quartz, Sand & Pearl 
Een enorme selectie structuren en kleuren. Natuurlijk, elegant en perfect te combineren.

Arctic Granite
G034 [20/12/9/6 
mm], ∆ E5

White Granite
G005 [20/12 mm]  
∆ E5

Mocha Granite
G074 [20/12 mm]

Platinum Granite
G007 [20/12 mm]

Black Granite 
G031 [20/12/9 mm]

Peanut Butter
G100 [20/12 mm]

Grey Crystal 
G102 [20/12 mm]

Black Sand
G009 [20/12 mm] 

Black Pearl
G010 [20/12/6 mm]

Midnight Pearl
G015 [20/12 mm]

Brown Pearl
G105 [20/12 mm]

Desert Sand
G001 [20/12 mm]

Grey Sand
G002 [20/12/6 mm]  
∆ E5

Beach Sand
G048 [20/12/9 mm]  
∆ E5

Tapioca Pearl
G050 [20/12 mm]

Riviera Sand
G106 [20/12/9 mm]

Lunar Sand
G108 [20/12/9 mm]

Pebble Pearl
G107 [20/12 mm]

Sea Oat Quartz
G038 [20/12 mm]  
∆ E5

Moonscape Quartz
G058 [20/12 mm]

Allspice Quartz
G063 [20/12 mm]

Crystal Beige
G101 [20/12 mm]

White Quartz
G004 [20/12/9/ 
6 mm], ∆ E5

Kold Silver 
P102 [20/12 mm] 
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PRODUCTEN
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Eden 
Een uniek palet met warme, natuurlijke tinten en verschillende korrelgroottes.  
Wat de collectie uniek maakt: hij bestaat tot 35% uit gerecyclede materialen.

Ripe Cotton 
G518R [12 mm]
12% gerecycled
materiaal

Birch Bark 
G514R [12 mm]
35% gerecycled
materiaal

Pecan 
G515R [12 mm]
35% gerecycled
materiaal

Mountain Ash 
G517R [12 mm]
35% gerecycled
materiaal

Hickory 
G516R [12 mm]
35% gerecycled
materiaal

Cocoa 
G501R [12 mm]
12% gerecycled
materiaal

Poplar 
G511R [12 mm]
35% gerecycled
materiaal

Sugar Maple 
G510R [12 mm] 
35% gerecycled
materiaal

  De Eden-collectie is leverbaar op aanvraag.

We scoren over de hele linie milieucredits . 

De LEED-zegel (Leadership in Energy and Environmental 
Design) is een veelgebruikt classificatiesysteem voor 
ecologisch, duurzaam en hulpbronnen besparend bouwen. 
In het op credits gebaseerde certificatieproces worden 
gebouwen beoordeeld op verschillende criteria.

Kiezen voor HI-MACS® Eden bij nieuwe bouwen renova-
tieprojecten kan 2 credits opleveren in de volgende 
LEED-categorieën:

Indoor Environmental Quality (IEQ)
LEED IEQ 4.1: materialen, kleefstoffen en
afdichtingsmiddelen met lage uitstoot (1 credit)

Materials & Resources (MR)
LEED MR 4.1: materialen met meer dan 10%
gerecyclede inhoud (1 credit)
LEED MR 4.2: materialen met meer dan 20%
gerecyclede inhoud (2 credits)

  Gevoelige kleuren: Het standaard HI-MACS®-materiaal is voor elke kleur identiek, 
maar het is belangrijk om op te merken dat donkere kleuren en kleuren met meer 
kleurstoffen duidelijker stof, krassen, vaagheid, vlekken door hard water en ander 
normale slijtage laten zien dan lichtere, niet-effen kleuren. De gemarkeerde kleuren 
zijn daarom minder geschikt voor toepassingen waarin het materiaal blootstaat aan 
intensief contact zoals werkbladen in druk bezochte ruimten bijvoorbeeld.  
 
De werkelijke kleur kan door de druktechniek afwijken van die in de afbeelding. 
Neem voor de gedetailleerde kleurenreeks contact met ons op via himacs.eu.

  Sommige HI-MACS®-kleuren zijn bij uitstek geschikt voor toepassing buiten omdat 
ze goed bestand zijn tegen UV-straling. HI-MACS® biedt 10 jaar garantie op de 

UV-bestendigheid van kleuren en verlies van glans van meer dan 40%, 10 jaar 
garantie op lekken van de kleur en 20 jaar garantie op afbladderen, opzwellen of 
loslaten. De garantie gaat in als de platen voor het eerst geplaatst zijn en geldt 
alleen voor het plaatmateriaal zelf, niet voor de hechtmiddelen. De garantievoor-
waarden zijn gebaseerd op praktijkervaring en op voortdurende tests.  

   Marmo is een willekeurig geaderd product; er moeten specifieke verwerkingsricht-
lijnen worden gevolgd. Vraag uw verkooppartner om meer informatie of ga naar 
himacs.eu.  

   Lucent-kleuren zijn transparanter, duidelijker indien gecombineerd met 
lichtbronnen.
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 NR KLEUR NAAM GEVOELIGE
KLEUREN

SERIE LIJM 12 MM 760 X 3680 9 MM 760 X 3680 6 MM 760 X 2490

1 G001 Desert Sand S & P H04 Peanut 

2 G002 Grey Sand S & P H03 Grey  

3 G004 White Quartz Quartz H36 Silver   

4 G005 White Granite Granite H03 Grey 

5 G007 Platinum Granite Granite H03 Grey 

6 G009 Black Sand S & P H42 Merapi 

7 G010 Black Pearl  S & P H07 Black  

8 G015 Midnight Pearl  S & P H10 Blue 

9 G031 Black Granite  Granite H07 Black  

10 G034 Arctic Granite Granite H36 Silver   

11 G038 Sea Oat Quartz Quartz H04 Peanut 

12 G048 Beach Sand S & P H04 Peanut  

13 G050 Tapioca Pearl S & P H36 Silver 

14 G058 Moonscape Quartz Quartz H04 Peanut 

15 G063 Allspice Quartz Quartz H14 Sephia 

16 G074 Mocha Granite Granite H37 Mocca 

17 G100 Peanut Butter Granite H04 Peanut 

18 G101 Crystal Beige Quartz H01 Satin White 

19 G102 Grey Crystal Granite H03 Grey 

20 G105 Brown Pearl  S & P H35 Dark 

21 G106 Riviera Sand S & P H04 Peanut  

22 G107 Pebble Pearl S &P H03 Grey 

23 G108 Lunar Sand S & P H36 Silver  

24 G554 Urban Concrete Concrete H22 Perna Grey   

25 G555 Steel Concrete  Concrete H114 Pantheon   

26 M551 Chic Concrete Concrete H114 Pantheon 

27 M552 Shadow Concrete  Concrete H114 Pantheon 

28 M553 Ebony Concrete  Concrete H115 Colosseum 

29 M201 Terni Marmo H68 Terni 

30 M206 Monza  Marmo H07 Black 

31 M303 Capri  Marmo H62 Clay 

32 M306 Breeze White Marmo H02 Arctic White 

33 M422 Cremona Marmo H36 Silver 

34 M426 Laviano Marmo H03 Grey 

35 M427 Bellizzi Marmo H36 Silver 

3 . Leverbare HI-MACS® producten 

2019 HI-MACS® Artikelen standaard op voorraad
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 NR KLEUR NAAM GEVOELIGE
KLEUREN

SERIE LIJM 12 MM 760 X 3680 9 MM 760 X 3680 6 MM 760 X 2490

36 M428 Ispani Marmo H36 Silver 

37 M501 Edessa Marmo H02 Arctic White 

38 M904 Naples  Marmo H107 Marta Grey 

39 S001 Satin White Solid H01 Satin White   

40 S002 Almond Solid H04 Peanut 

41 S005 Grey Solid H03 Grey   

42 S006 Arctic White Solid H02 Arctic White   

43 S009 Cream Solid H20 Cream  

44 S022 Black  Solid H07 Black  

45 S025 Fiery Red  Solid H18 Red 

46 S026 Banana  Solid H17 Banana 

47 S027 Orange  Solid H19 Orange 

48 S028 Alpine White Solid H16 Alpine White   

49 S029 Ivory White Solid H32 Ivory   

50 S033 Nordic White Solid H16 Alpine White 

51 S034 Diamond White Solid H113 Diamond White 

52 S100  Coffee Brown  Solid H37 Mocca 

53 S102 Babylon Beige  Solid H52 Babylon Beige 

54 S103 Concrete Grey  Solid H53 Concrete Grey 

55 S104 Toffee Brown  Solid H54 Toffee Brown 

56 S106 Lemon Squash  Solid H104 Lemon Squash 

57 S108 Marta Grey  Solid H107 Marta Grey 

58 S109 Steel Grey  Solid H101 Steel Grey 

59 S111 Dark Night  Solid T09 Dark Night 

60 S115 Deep Indigo  Solid T08 Deep Indigo 

61 S116 Festival Pink  Solid H106 Festival Pink 

62 S117 Midnight Grey  Solid H35 Dark 

63 S118 Mink  Solid H128 Grey 

64 S119 Evergreen  Solid H125 Green 

65 S120 Cosmic Blue  Solid H127 Navy 

66 S121 Suede Solid H126 Beige 

67 S201 Nougat Cream Solid H04 Peanut 

68 S203 Sky Blue Solid H30 Dawn Misty 

69 S212 Light Green  Solid H56 Light Green 

70 S302 Opal Lucent T02 Opal  

2019 HI-MACS® Artikelen standaard op voorraad
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 NR KLEUR NAAM GEVOELIGE
KLEUREN

SERIE LIJM 12 MM 760 X 3680 9 MM 760 X 3680 6 MM 760 X 2490

71 S303 Sapphire Lucent T03 Sapphire 

72 S304 Ruby Lucent T04 Ruby 

73 S305 Emerald Lucent T05 Emerald 

74 VA01 Santa Ana Volcanics H03 Grey 

75 VE01 Tambora Volcanics H20 Cream 

76 VB02 Cima  Volcanics H45 V/Black 

77 VA22 Frosty Volcanics H03 Grey 

78 VG21 Maui Volcanics H49 Maui 

79 VW01 Gemini Volcanics H36 Silver 

80 T010 Nebula Aster H02 Arctic White 

81 T011 Venus Aster H01 Satin White 

82 T017 Andromeda Aster H16 Alpine White 

83 T018 Carina Aster H02 Arctic White 

84 T019 New Moon Aster H01 Satin White 

85 T020 Hercules  Aster H22 Perna Grey 

86 P102 Kold Silver Sparkle H111 Kold Silver 

87 W001 Ice Queen Lucia H16 AL/White 

88 W003 Shadow Queen Lucia H58 Pebble Pearl 

89 W004 Star Queen  Lucia H42 Merapi 

90 W007 Lentil Lucia H20 Cream 

91 W010 Red Quinoa  Lucia H39 Latte 

PLAATDIKTE IN 
MM

PLAATBREEDTE
IN MM

PLAATLENGTE 
IN MM

3 930 3000 *

4 1350 3000 *

6 760 2490

6 910 2490 *

6 1350 3680*

9 760 3680

9 910 3680 *

9 1350 3680 *

12 760 3680

12 910 3680 *

12 1350 3680 *

12 1520 3680 *

20 760 3000 *

2019 HI-MACS® Artikelen standaard op voorraad

HI-MACS® Colour S028 Alpine White is als volgt leverbaar:

 * Alleen leverbaar in S028 Alpine White.
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4 .1  De tien standaard HI-MACS Structura®-designs .  
Deze tien aantrekkelijke designs vormen de basis voor talloze design-ideeën: minimalistische en grafische als Classic, met dynamische 
lijnen als Air Stream of, als Zen, met een oppervlak dat doet denken aan gebonden kiezel. HI-MACS Structura® biedt een dimensie meer 
dan conventioneel plaatmateriaal.

Voor details over hoe u volledige synchronisatie
bereikt met elk van de HI-MACS Structura®-patronen
kunt u contact opnemen met onze vertegenwoordiger 
ter plaatse en de desbetreffende verwerkingsrichtlijnen 
raadplegen.

Classic

Laser

Elements Fabric

Hive

Zen

Fields

Dunes Air Stream

Dots

Fo
to

gr
afi

e 
do

or
 R

af
ae

l K
rö

tz

4 . HI-MACS Structura® 
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PLAATDIKTE
IN MM

PLAATBREEDTE
IN MM

PLAATLENGTE
IN MM

PLATEN
PER PALLET

KLEUR

12 760 3050 15

S028 Alpine White 
S006 Arctic White 
S001 Satin White 
S005 Grey 
S009 Cream 
S022 Black 
S025 Fiery Red 
S029 Ivory White 
S033 Nordic White 
S034 Diamond White

9 760 3050 20 S028 Alpine White

6 760 2490 30 S028 Alpine White

4 .2  Technische informatie 
Bestudeer, voordat u uw bestelling plaatst, de algemene technische eisen voor  
HI-MACS Structura®-technologie. Uw consultant beantwoordt met plezier al uw vragen.

Beschikbare formaten van de platen

Kleuren

SPECIFICATIE EENHEID HI-MACS®12MM HI-MACS® 9MM HI-MACS® 6MM

Kleur S028 Alpine White S028 Alpine White S028 Alpine White

lengte breedte dikte lengte breedte dikte lengte breedte dikte

Afmeting plaat mm 3048 763 12 3049 764 9 2497 765 6

Afmeting reliëf mm 3061 771 12,1 3064 769 9,1 2507 771 6,1

Variatie % 0,43 1,05 0,83 0,49 0,65 1,11 0,40 0,78 1,67

Diepte reliëf mm 1,0 - 2,5 mm 1,0 - 2,5 mm 1,0 - 2,5 mm

Reliëfdiepte per formaat

De formaten kunnen enigszins afwijken door temperatuurschommelingen.

HI-MACS Structura®-producten zijn momenteel alleen leverbaar in de  
volgende tinten uit de Solid-collectie. 

HI-MACS Structura® 
Hive en Elements 
zijn niet leverbaar in 
Fiery Red en Black.

Black 
S022 [12 mm]

Alpine White
S028 [12/9/6 mm]
∆ E5

Arctic White
S006 [12 mm]

Satin White 
S001 [12 mm]

Grey
S005 [12 mm]

Cream
S009 [12 mm]
∆ E5

Ivory White
S029 [12 mm]  
∆ E5

Nordic White
S033 [12 mm]  
∆ E5

Diamond White
S034 [12 mm]  
∆ E5

Fiery Red 
S025 [12 mm]
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5 . HI-MACS® Ultra-Thermoforming 

Sommige HI-MACS®-kleuren zijn bij uitstek geschikt voor toepassing buiten 
omdat ze goed bestand zijn tegen UV-straling. HI-MACS® biedt 10 jaar 
garantie op de UV-bestendigheid van kleuren met een tolerantie van E5 en 
een verlies van glans van meer dan 40%, 10 jaar garantie op lekken van de 
kleur en 20 jaar garantie op afbladderen, opzwellen of loslaten. De garantie 
gaat in als de platen voor het eerst geplaatst zijn en geldt alleen voor het 
plaatmateriaal zelf, niet voor de hechtmiddelen. De garantievoorwaarden  
zijn gebaseerd op praktijkervaring en op voortdurende tests.

Alpine White

S928 (12mm)

∆E 5

PLAAT
KLEURCODE

PLAAT
KLEURNAAM

KLEUR- 
FAMILIE

PLAAT
LRV WAARDE

S928 Alpine White Solid 85.12

PLAAT
KLEURCODE

PLAAT
KLEURNAAM

DIKTE PLAATA   
FMETING (MM)

LIJM
KLEURCODE

LIJM
KLEURNAAM

S928 Alpine White 12 760 x 3680 H16 Alpine White

CODE NAAM RAL 
DESIGN

RAL
CLASSIC

NCS PANTONE

S928 Alpine White – 9003 – 11-42O1 TPX

1 . Kleurcode / NCS Pantone

2 . Plaatkleuren / afmetingen / lijmen

3 . LRV
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4 . Verwerking

4 .1 Kwaliteitscontrole zaagsneden

•  Het verwerken en installeren van deze nieuwe HIMACS® 
Ultra-Thermoforming producten, verloopt vrijwel het - 
zelfde als bij de standaard HI-MACS®-producten.

•  Ga altijd met zorg om met het materiaal om eventuele 
ongewenste krassen op de boven- of achterkant van 
het blad te voorkomen.

•   Gebruik bij het zagen van HI-MACS®-materiaal altijd  
een nieuw en scherp zaagblad of frees de plaat met  
een scherpe CNC-freesmachine op de gewenste maat. 
Verlijmen vereist een perfect rechte zaagsnede, 
controleer dit.

•  Monteer platen altijd in dezelfde productierichting:

Gebruik altijd opeenvolgende batch-/plaatnummers om  
het ontstaan van kleurverschillen tijdens het installeren  
te voorkomen.

4 .2 Verlijmen

•   Het verlijmen/lassen van de nieuwe HI-MACS® Ultra- 
Thermoforming standaardplaten, verloopt op dezelfde 
manier als bij alle andere plaatkleuren.

4 .3 Randen

•  Gelijk aan onze standaardproducten, zie voor meer gegevens:  
zie TB 6 Rand .

Standaard met afronding Standaard met golfvormStandaard met afschuining profiel Standaard met ondersnijdingStandaard met profiel

Sandwich WatervalrandBullnose Standaard v-groef
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4 .4 Schuren (afwerken)

• Gelijk aan onze standaardproducten:
• Voor meer informatie: zie TB 4 Schuren . 

AFWERKINGS
NIVEAU MATTE AFWERKING SEMIGLANSAFWERKING HOOGGLANSAFWERKING

HI-MACS®
kleurfamilie voor alle Solid-kleuren

voor alle kleuren van:
Sands, Pearls, Quartz,

Granite, Volcanics
voor alle Solid-kleuren

Schuur - 
stappen

micron - 
schuurpapier

korrel-
schuurpapier

micron-
schuurpapier

korrel-
schuurpapier

micron - 
schuurpapier

korrel-
schuurpapier

Stap 1 100/80μ 150/180 100/80μ 150/180 100/80 150/180

Stap 2 60 220 60 220 60 220

Stap 3

“useit”®
Superpad S/G 

240 of Maroon 
Scotch

Brite™ 7447

280 40/30 280/320 30 280/320

Stap 4
industriële
papieren

poetsdoek

“useit”®
Superpad S/G 

240 of Maroon 
Scotch Brite™ 

7447

“useit”®
Superpad S/G 

240 of Maroon 
Scotch Brite™ 

7447

380 15 380/400

Stap 5
industriële
papieren

poetsdoek

industriële
papieren

poetsdoek

“useit”®
Superpad S/G 

240 of Maroon 
Scotch Brite™ 

7447

9 600/800

Stap 6
industriële
papieren

poetsdoek

Finesse-it™
Finisch- 

component

1200

Stap 7

1500

1800

2500

Laatste revisiedatum: Februari 2019
HI-MACS® Natural Acrylic Stone – www.himacs.eu



PRODUCTEN

20 | 

4 .5 Thermoforming

•  Gebruik voorafgaand aan de thermoforming bij voorkeur een 
voorverwarmingsoven.

• Verwarm 12 mm dikke producten van boven én van onderen.
• Volg onze algemene richtlijnen in TB 8 “Thermoforming” .

•  Verwarmingstijd bij contactverwarming in een  
voorverwarmingsoven: circa 12-16 minuten.

+155°C tot +165°C

12-16 min .

•   Vergelijkingstest thermoforming: Standaard HI-MACS®  
S028 Alpine White t.o.v. HI-MACS® Ultra-Thermoforming  
S928 Alpine White.

BEFORE AFTER
Vorm van
de matrijs

Diepte van
de matrijs Diepte: 110 mm Diepte: 142 mm

Opmerking 30% verbetering

Productie van een nieuwe matrijs voor het evalueren

verbeterde eigenschappen 142 mm diepte: Test doorstaan

Historie product- en matrijsontwikkeling

•  De glastransitietemperatuur ligt bij circa +111 °C.
•  Zorg ervoor dat de hele plaat gelijkmatig deze 

temperatuur bereikt.

Temperatuur (°C)

S928

S928 Tan ∂

0,0
45 60 75 90 105 120 135 150

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

30

Ta
n 

∂

Tg=111°C
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• Afbeelding van extreme buiging:•  De toegestane R-waarde voor 3Dthermoforming met 
HIMACS® Ultra- Thermoforming hangt af van het  
type matrijs.

•  De kleinste inwendige straal voor de bocht is ongeveer 
Ri ≥ 6 mm en de uitwendige straal is Ro ≥ 18 mm.

2D kleinst mogelijke straal*

Ri ≥ 6mm Ro ≥ 18mm.

*afhankelijk van het ontwerp en de vormapparatuur

5 . Technische gegevens

Technische specificaties

  TESTGROOTHEID EENHEID MONSTER RESULTAAT   TESTMETHODE

Dichtheid en relatieve dichtheid  ((23/23) °C) – – 1.72 ASTM D792-13 (Method A)

Rockwell-hardheid (HRM) – – 82 ASTM D785-08 (2015) (Procedure A)

Barcol-hardheid – – 63 ASTM D2583-13a

Treksterkte MPa – 43.2 ASTM D638-14 (*)

Elasticiteitsmodulus GPa – 9.79 ASTM D638-14 (*)

Buigsterkte MPa – 67.9 ASTM D790-15e2 (**)

Buigmodulus GPa – 9.30 ASTM D790-15e2 (**)

Izod-slagvastheid J/m – 24 ASTM D256-10e1 (Method A)

Waterabsorptie (24 uur onderdompeling) % – 0.02 ASTM D570-98 (2010) e1

Bestendigheid tegen uiterlijke verandering
(verkleuring) na hitte [(170 ±2) °C 1 uur] – – Geen defecten Testmethode van de klant

Bestendigheid tegen heet water – – Geen defecten Testmethode van de klant (***)

Vormbestendigheidste mperatuur onder
belasting (1,82 MPa) °C – 101 ASTM D648-16 (Method B)

Thermische uitzetting 1/°C – 3.8x10-5 KS M 3015: 2003

Pen-hardheid (Mitsubishi pencil) – – 9H KS M ISO 15184: 2013

    * Testsnelheid: 5,2 mm/min, overspanning: 190 mm, Aantal monsters: 4ea

  ** Monsters: Type I, testsnelheid: 5 mm/min (modulus: 1 mm/min)

*** Uiterlijke verandering nadat kokend water op het oppervlak van het monster is gegoten. 
 

Naam monster: kunstmarmer (Solid_Thermoforming)

• Andere tests onder behandeling.
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6 . HI-MACS® Velvet collectie (Solids)

1 . Kleurcode / NCS Pantone

2 . Plaatkleuren / afmetingen / lijmen

3 . LRV

4 . Gevoelige kleuren

Het standaard HI-MACS®-materiaal is voor elke kleur identiek, maar het is belangrijk om op te 
merken dat donkere kleuren en kleuren met meer kleurstoffen duidelijker stof, krassen, vaagheid, 
vlekken door hard water en ander normale slijtage laten zien dan lichtere, niet-effen kleuren.  
De gemarkeerde kleuren zijn daarom minder geschikt voor toepassingen waarin het materiaal 
blootstaat aan intensief contact in druk bezochte ruimten zoals bijvoorbeeld werkbladen.  
De werkelijke kleur kan door de druktechniek afwijken van die in de afbeelding. Neem voor de 
gedetailleerde kleurenreeks contact met ons op via himacs.eu.

Evergreen
S119 [20/12 mm] 

Mink
S118 [20/12 mm]

Cosmic Blue
S120 [20/12 mm]

Suede
S121 [20/12 mm] 

NR PLAAT-
KLEURCODE

PLAAT-
KLEURNAAM

RAL DESIGN RAL CLASSIC NCS PANTONE

19 S118 Mink – – S 7000-N 18-5102 TPG

20 S119 Evergreen – – S 6020-B50G 19-5413 TPG

21 S120 Cosmic Blue – – S 8010-R70B 19-3927 TPG

22 S121 Suede – – S 2005-Y50R 14-0002 TPG

PLAAT-
KLEURCODE

PLAAT-
KLEURNAAM

DIKTE PLAATAFMETING 
(MM)

LIJM-
KLEURCODE

LIJM KLEUR - 
NAAM

S118 Mink 12 760 X 3680 H128 Gray

S119 Evergreen 12 760 X 3680 H125 Green

S120 Cosmic Blue 12 760 X 3680 H127 Navy

S121 Suede 12 760 X 3680 H126 Beige

PLAAT-
KLEURCODE

PLAAT-
KLEURNAAM

KLEUR- 
FAMILIE

PLAAT-LRV-
WAARDE

S118 Mink Solid 35.32

S119 Evergreen Solid 30.79

S120 Cosmic Blue Solid 27.92

S121 Suede Solid 60.32
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5 . Verwerking

5 .1  Kwaliteitscontrole zaagsneden
 •   Wat betreft verwerking en installatie is er vrijwel geen verschil tussen de Velvetcollectie  

en de standaard HI-MACS®-producten.
 •  Ga altijd met zorg om met het materiaal om eventuele ongewenste krassen op de boven-  

of achterkant van het blad te voorkomen. (Vergelijkbaar met onze standaard kleur Black  
of Fiery Red).

 •  Gebruik bij het zagen van HI-MACS®-materiaal altijd een nieuw en scherp zaagblad of  
frees de plaat met een scherpe CNC-freesmachine op de gewenste maat. Controleer als 
voorbereiding op de verlijming later, of de zaagsnede volledig schoon en recht is.

  Kwaliteitscontrole: 
•  Monteer de platen altijd in dezelfde volgorde en dezelfde richting als bij de productie.

 •  Gebruik altijd opeenvolgende batch-/plaatnummers om het ontstaan van kleurverschillen 
tijdens het installeren te voorkomen.

5 .2  Verlijmen: 
Het verlijm/lasproces bij de verwerking van de nieuwe Velvet-collectie is gelijk aan de  
aanbevelingen voor de andere Solid-kleuren.

Geen zichtbare
naad

 Goed

Enigszins zichtbare naad 
(zorgvuldig controleren) 

 Acceptabel

Zichtbare naad

 Niet acceptabel

Duidelijk zichtbare 
naad

 Niet acceptabel
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5 .3  Schuren (afwerken) 
• Gelijk aan onze standaardproducten. 
• Zie voor meer informatie: TB 4 Schuren.

AFWERKINGSNI-
VEAU

MATTE
AFWERKING SEMI-GLANSAFWERKING

HI-MACS®  
KLEURFAMILIE VOOR ALLE SOLID-KLEUREN VOOR ALLE KLEUREN VAN: SANDS, PEARLS,  

QUARTZ, GRANITE, PERNAS, VOLCANICS

Schuurstappen micron-schuurpapier korrel-schuurpapier micron-schuurpapier korrel-schuurpapier

Stap 1 100/80 μ 150/180 100/80 μ 150/180

Stap 2 60 220 60 220

Stap 3
"useit"® Superpad S/G 
240 of Maroon Scotch 
Brite™ 7447

280 40/30 280/320

Stap 4 industriële papieren
poetsdoek

"useit"® Superpad S/G 
240 of Maroon Scotch 
Brite™ 7447

"useit"® Superpad S/G 
240 of Maroon Scotch 
Brite™ 7447

380

Stap 5 industriële papieren
poetsdoek

industriële papieren
poetsdoek

"useit"®  Superpad S/G 
240 of Maroon Scotch 
Brite™ 7447

Step 6 industriële papieren
poetsdoek

+155°C tot +165°C 12-16 min .

5 .4  Thermoforming 
• U kunt voor thermoforming het best een voorverwarmoven gebruiken.

 • Verwarm 12 mm dikke platen zowel van onderen als van boven.
 •  Verwarmingstemperatuur: +155 °C tot +165 °C
 • Verwarmingstijd bij contactverwarming in een voorverwarmingsoven: circa 12-16 minuten
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Ri ≥ 100mm

R-WAARDE WIT BLAUW GROEN ROOD GEEL

100     

80      

50          

30             

DEGREE DIFFERENCE

 Geen verschil

 Klein verschil

  Verschil

   Groot verschil

Kleurverschil per R-waarde

S120 Cosmic Blue S119 Evergreen S025 Fiery Red S026 Banana

30R

50R

80R

100R

100R:  

50R:    30R:    

80R:  

Graad van kleurverschil

•  Solid Velvet is een kleur met veel kleur- 
s toffen – wees u er daarom van bewust  
dat hoe kleiner de straal, hoe groter de  
kans op "wit worden" is.

•  Minimaal aanbevolen inwendige straal  
Ri ≥ 100 mm.

•  Kleurvergelijking van sterke kleuren voor ver- 
schillende straal: R 100 / R 80 / R 50 en R 30.
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7 . HI-MACS® Vormen
1 .  HI-MACS® spoelbakken voor toepassingen in keukens 

en de gezondheidszorg

Er is een uitgebreid aanbod aan HI-MACS® Natural 
Acrylic Stone™ spoelbakken, wasbakken en douchebak-
ken kant-en-klaar leverbaar in standaardmaten en in  
vele kleuren en patronen. HI-MACS® eenheden worden 
geproduceerd met zorg en precisie en worden klaar voor 
montage geleverd. Ze zijn voor optimale hygiëne en 
esthetiek zonder zichtbare naden in te bouwen in spoel - 
bakeenheden en werkbladen.

CS490D

CS490R

K

196

8

12
6

144
R14

45
1022

550

310R20

R15

152
28

43
0 90

37
0 214

489,2
540

42
0

36
9,

2

0,5 25,4R40

R14
,8

214R14 196

45
1022

CS528R

K

528

198

600

40
0 45

10

180

22

R95 578

45
0

R70

40
0

geschikt voor keukensK

Sommige donkere kleuren van HI-MACS® met veel kleur - 
stof vereisen extra zorg en laten krassen, stof of normale 
slijtage duidelijker zien dan lichtere, niet-effen kleuren. 
Raadpleeg uw HI-MACS® vertegenwoordiger voor infor - 
matie over het selecteren van de ideale kleur voor uw 
toepassing. De werkelijke kleur kan afwijken van die in  
de afbeeldingen.
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CS449RS
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CS553
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CS454
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CS204
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2 . HI-MACS® wasbakken voor badkamers – bovenmontage
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geschikt voor gezondheidszorgG geschikt voor keukensK

B geschikt voor badkamers
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Ø 370 ± 1,5

8
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)

( Ø 368)

115 130

CB330C
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3 . HI-MACS® babybad

CB540R

(3
68

)

580 ± 1,5

8

37
0 

± 
1,

5

(578)

13
0

11
5

B

HI-MACS® spoelbakken, wasbakken en babybaden zijn 
uitsluitend leverbaar in Alpine White S028. 
 
Garantie: 15 jaar op alle voorgevormde HI-MACS® 
spoelbakken, wasbakken en babybaden. 

Alpine White S028
B geschikt voor badkamers
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4 . HI-MACS® wastafels voor de badkamer

B geschikt voor badkamers
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B geschikt voor badkamers
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1. Plaatspecificatie

PLAATDIKTE IN
MM

PLAATBREEDTE
IN MM

PLAATLENGTE 
IN MM

3 930 3000 *

4 1350 3000 *

6 760 2490

6 910 2490 *

6 1350 3680*

9 760 3680

9 910 3680 *

9 1350 3680 *

12 760 3680

12 910 3680 *

12 1350 3680 *

12 1520 3680 *

20 760 3000 *

GEWICHT /  
M2

DIKTE SOLIDS / 
LUCENTS

EENHEID NIET-EFFEN
KLEUREN*

EENHEID

3 mm 5.25 kg

4 mm 7.41 kg

6 mm 10.50 kg 9,9 kg

9 mm 15.64 kg 14,85 kg

12 mm 21 kg 19,80 kg

20 mm 35.09 kg

KLEUREN DIKTE (MM) BREEDTE / LENGTE M2/PLAAT KG/PLAAT

Solid 3 930 / 3000 2,7900 14,65

6 760 / 2490 1,8924 19,87

6 910 / 2480 2,2660 23,79

9 760 / 3680 2,7968 43,75

9 910 / 3680 3,3488 52,37

12 760 / 3680 2,7968 58,74

12 910 / 3680 3,3488 72,43

12 1350 / 3680 4,9680 104,34

19 760 / 3680 2,7968 93,00

Pearl, Sand, Quartz, Granite 6 760 / 2490 1,8924 18,73

9 760 / 3680 2,7968 41,53

12 760 / 3680 2,7968 55,38

Volcanics 12 760 / 3680 2,7968 56,60

Lucent 6 760 / 2490 1,8924 19,87

12 760 / 3680 2,7968 58,74

Marmo, Aster (Galaxy) 12 760 / 3680 2,7968 55,38

Eden 12 760 / 3680 2,7968 55,38

Sparkle 12 760 / 3680 2,7968 55,38

Lucia 12 760 / 3680 2,7968 55,38

* Pearls, Sands, Quartz, Granite, Volcanics, Marmo, Astor (Galaxy), Sparkle, Eden

* Alleen leverbaar in S028 Alpine White.
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2. Specificatie-informatieblad

SPECIFICATIE EENHEID RESULTAAT SOLIDS RESULTAAT 
GRANIET

TESTMETHODE

Buig-E-Module MPa 8900 7730 DIN EN ISO 178

Buigvastheid MPa 70.1 64.3 ASTM D638

Rek na het breken % 1 1.1 DIN EN ISO 178

Trekvastheid MPa 69.5 56.3 DIN EN ISO 527

Dichtheid g/cm3
kg/m3

1.75
1750

1.65
1650

ISO 1183
ISO 1183

Kogeldrukhardheid N/mm2 257 239 DIN EN ISO 2039-1

Mohs-hardheid  2 to 3 2 to 3 EN 101

Stift-hardheid  >9H >9H ISO 15184

Wateropname
 Gewicht 
 Kracht/dikte

  
<0,1%
<0,1%

<0,1%
<0,1%

DIN EN 438 Deel 12

Slagsterkte
 Slagtesttoestel
 Kogelvaltest (valhoogte)

 
N
mm

≥25
≥1500

≥25
≥1500

E DIN EN 438, 02/02 Deel 2/20 
E DIN EN 438, 02/02 Deel 2/21

Antislipeigenschappen  >0,32 – 0,9 GMG100 (vervangt R9)

Antislipeigenschappen  Acceptantiehoek van meer dan 10° to 19° = R10 DIN 51130

Resistentie tegen wisselende temperaturen °C ≥0,05 ≥0,05 AMK

Droge hitte (kookpot) °C ≥100 (7C) DIN 68 861, Deel 7, 04-’85

Vochtige hitte (kookpot) °C ≥100 (7C) DIN 68 861, Deel 8, 04-’85

Temperatuurwisselproef °C geen UNI 9429

Resistentie tegen brandende sigaret  6C 6B DIN 68 861, Deel 6, 11-’82

Resistentie tegen krassen  4D 4B DIN 68 861, Deel 4, 11-’81

Elektrostatische
 doorgangsweerstand

 
>1x1012Ω

 
isolerend, niet geleidend

DIN IEC 1340-4-1, 04-’92
EN 61340-5-1

Warmtegeleidingsvermogen W/mK 0.636 0.55 DIN EN 12664

Warmtedoorlaatweerstand m2K/W 0.038 0.045 DIN EN 12664

Thermische 
                     uitzettingscoëfficiënt

mm/mK
m/m/°C

0.048
30.0 x 10-6

0.055 DIN EN 14581

Waterdampdoorlaatbaarheid diffusieweerstandsgetal μ 18607 16150 DIN EN ISO 12572

Uitzetting ten gevolge van een wijziging van de
relatieve luchtvochtigheid
 Lengte
 Dikte
 Massa

 

%
%
%

-0.03
0.06
0.05

-0.02
0.03
0.05

DIN EN 318, Ausg. 5, 1998

Reactie ten opzichte van kokend water
 Gewichtstoename
 Diktetoename

 
%
%

 
<0,1
<0,1

>0,1
<0,1

E DIN EN 438, 02/02 Deel 2/12

Lichtechtheid (Xenon) scale 0 – 10 beter dan 6 beter dan 6 DIN 53 387, 04-’89

Compatibiliteit met levensmiddelen  geschikt voor alle kleuren LMBG § 31

Hygiëne  geschikt geschikt LGA Hygiënecertificaat

Brandklasse Brandbaarheidsproef MPA/NRW
HI-MACS® MPA/NRW
(BAM) 12 mm
(BAM) 9 mm + back-up
(Bodycote/Warrington) 12 mm

B1
geen druppelend materiaal
B1 voor alle kleuren*
B1 voor alle kleuren*
B-s1 , d0
voor alle HI-MACS® kleuren*
voldoet aan de BS 476 Klasse O

DIN 4102-1

DIN 5510

DIN 4102-1
BS EN ISO 11925-2 : 2002
BS EN 13823: 2002
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3 . Chemische resistentie

Evaluatie

KLASSE TESTSTOF INWERK-
TIJD

EVALUATIE 
G002 
WIJZIGINGEN 

EVALUATIE 
S028 
WIJZIGINGEN

GROEP 1

water 

16 – 24 
uur

5 - 4 5 - 4

tandpasta
handcrème
natuurlijk fruit- en groentesap
limonade en fruitdranken
vlees en worst
dierlijke en plantaardige vetten en oliën
gistsuspensie in water
zoutoplossingen (NaCl
mosterd
logen, zeepoplossingen
reinigingsoplossing
alcoholische dranken
desinfectiemiddelen met fenol en chloramine-T

citroenzuur (10% oplossing)

GROEP 2

koffie (120 gram koffie per liter water)

16 uur 5 4 - 5

zwarte thee (9 gram thee per liter water)
melk (alle soorten)
coladranken
witte azijn
reinigingsmiddelen op alkalinebasis (10% in water)
waterstofperoxide (3% oplossing)
ammoniak (10% oplossing van commercieel con centraat)
lippenstift
waterverf
wasgoedmarkerinkt

balpeninkt

GROEP 3

*natriumhydroxide (25% oplossing)

10 min. 5 - 4 4 - 5

*waterstofperoxide (30% oplossing)
*aceton
trichloorethaan
andere organische oplosmiddelen
geconcentreerde azijn (30% azijnzuur)
bleekmiddelen, en sanitairreinigers die deze bevattenthem
reinigingsmiddelen op basis van zoutzuur
jodiumtinctuur
boorzuur
lakken en lijmen (m.u.v. van snel uithardende soorten)
ontkalkers op basis van sulfaminezuur (≤10% oplossing)
nagellak
nagellakremover
vlek- of verfverwijderaar op basis van organische
oplosmiddelen

GROEP 4 *azijnzuur (5% oplossing) 20 min. 5 4

CLASSI-
FICATIE OMSCHRIJVING 

5 geen zichtbare wijziging

4 lichte wijziging in glans en/of kleur, 
enkel zichtbaar onder bepaalde hoek

3 matige wijziging in glans en/of kleur

2
duidelijke wijziging in glans en/
of kleur

1 oppervlaktebeschadiging en/of 
blaasvorming 

a = zuren en alkaliën in sterkere concentraties dan de stoffenin Groep 3, die kunnen voorkomen in gangbare 
commerciële reinigingsmiddelen. Dergelijke stoffen kunnen het oppervlak zelfs bij zeer kort contact beschadigen of 
verkleuren. Mochten deze op het oppervlak terechtkomen, dienen ze dan ook direct te worden afgespoeld.
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HI-MACS® Plaat

1 . Informatie over chemisch product en de fabrikant

1 .1  Naam chemisch product: HI-MACS®
1 .2  Gebruik: Interieurbouwmateriaal en meubeltoepassingen
1 .3   Manufacturer: 

LG Hausys, Oksan Plant 9,  
Oksansandan 3-ro, Hungduk-gu,  
CHEONGJU CITY, CHUNGBUK 361-912,  
KOREA  
Tel.: +82-43-716-7268  
Fax: +82-43-716-7297

1 .4   In noodgevallen: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): 030-274 8888, 24-uurs 
informatielijn voor zorgmedewerkers

INGREDIËNTEN CAS-NUMMER MAX. GEHALTE (%)

Acrylpolymeer 9011-14-7 35 ~ 45

Gehydrateerd
aluminiumoxide,
aluminiumhydroxide,
aluminiumtrihydroxide

21645-51-2 55 ~ 65

2 . Samenstelling/informatie over ingrediënten

3 . Informatie over gezondheidsgevaren

3 .1   Het product is een Solid Surface-plaat in verschillende kleuren en levert als zodanig geen gevaar voor de gezond-
heid op. Stof ten gevolge van zagen, schuren of frezen kan echter wel mechanische irritatie aan de huid, de ogen 
of de luchtwegen veroorzaken.

3 .2  Ogen: Stof dat ontstaat tijdens de verwerking kan de ogen irriteren.
3 .3   Huid: Eventuele scherpe randen kunnen snij- of schuurwonden aan de huid veroorzaken. Stof dat ontstaat bij de 

verwerking kan gevoeligheidsreacties van de huid opwekken. (Methyl methacrylaat in hoge concentraties heeft 
in het verleden allergische reacties veroorzaakt.)

3 .4   Luchtwegen: Stof dat ontstaat bij de verwerking kan irritatie aan de luchtwegen veroorzaken, gekenmerkt door 
niezen en hoesten. Het kan bij langdurige blootstelling ook hoofdpijn veroorzaken.

4 . Eerste hulp

4 .1   Aanraking met de ogen: Als de ogen in aanraking komen met vervelende stofdeeltjes, spoel ze dan gedurende 
minstens 15 minuten met veel water. Raadpleeg een arts. 

4 .2   Aanraking met de huid: Naar verwachting geen probleem. Dit kan een gevoeligheidsreactie van de huid  
veroorzaken. Was de vervuilde huid zacht maar grondig onder stromend water met een niet schurende zeep.  
Als de irritatie blijft bestaan, raadpleeg dan een arts.

4 .3  Inademing: Niet van toepassing
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5 . Informatie over brand en explosie

5 .1  Ontvlambaarheid: Niet ontvlambaar
5 .2  Vlampunt: Niet van toepassing 
5 .3  Auto-ontbrandingstemperatuur: Niet van toepassing
5 .4  Producten van verbranding: Enkele metaaloxiden
5 .5   Brandgevaren in aanwezigheid van verschillende stoffen: Niet ontvlambaar in aanwezigheid  

van warmteschokken, oxiderende stoffen, reducerende stoffen, brandbare stoffen, organische stoffen,  
metalen, zuren, logen of vocht.

5 .6   Brandblusmiddelen: gebruik poeder, CO2, waternevel of schuim. Blusmiddelen om veiligheidsredenen  
niet gebruiken: groot-volume waterstraal.

6 . Restmateriaalprocedures en afval

6 .1   Raadpleeg landelijke, provinciale of plaatselijke regelgeving alvorens afval af te voeren. Sla af te voeren materiaal 
op zoals aangegeven bij opslagcondities. Afvalverwerking door gecontroleerde verbranding is acceptabel. 

6 .2   Afvalcodes volgens de Europese richtlijnen:   
12 01 05 kunststofschaafsel en -krullen / 17 02 03 kunststof / 15 01 03 houten verpakking

7 . Hanteren en opslaan

7 .1   Hanteren: Adem stof niet in. Als gebruikershandelingen stof opwekken, houd dan de hoeveelheid stof onder de 
blootstellingslimiet met ventilatie en een afzuigsysteem.

7 .2   Opslag: Geen specifieke opslag vereist Zorg ervoor dat u niet te ver hoeft te reiken naar het materiaal en dat de 
schappen niet overbelast zijn.

7.3  DOT/TDG-classificatie: Geen DOT-gecontroleerde stof.

8 . Speciale beschermingsinformatie

8 .1  Ogen: Veiligheidsbril
8 .2  Handen: Handschoenen die beschermen tegen snijden en schuren zijn sterk aan te bevelen.
8 .3   Stofmasker: Draag een stofmasker (NIOSH goedgekeurd) als de ventilatie onvoldoende is,  

vanwege het ontstane stof.

9 . Fysische en chemische eigenschappen

9 .1  Uiterlijk: Vaste stof
9 .2  Geur: Geurloos
9 .3  pH: Niet van toepassing
9.4  Specifiek gewicht: 1.75
9 .5  Verdampingssnelheid: Niet van toepassing 
9 .6  Verdampingsdruk: Niet van toepassing
9 .7  Oplosbaarheid in water: Niet oplosbaar
9 .8  Oplosbaarheid in oplosmiddelen: niet oplosbaar in methanol, di-ethylether, n-octanol, aceton
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10 . Stabiliteit en reactiviteit

10 .1 Stabiliteit: Stabiel
10 .2 Chemische instabiliteit / te vermijden materialen: Niet reactief volgens onze database.
10 .3 Corrosiviteit: Niet corrosief voor metalen of glas volgens onze database.
10 .4 Gevaarlijke decompositie: Niet van toepassing
10 .5 Gevaarlijke polymerisatie: Kan optreden

11 . Potentiële chronische gezondheidseffecten

11 .1  Het product is niet giftig voor bloed, nieren, longen, het zenuwstelsel, het  
voortplantingssysteem of slijmvliezen.

11 .2 Chronische effecten: Geen gegevens beschikbaar
11 .3 Mutagene effecten: Geen gegevens beschikbaar
11 .4 Teratogene effecten: Geen gegevens beschikbaar

12 . Ecologische informatie

12 .1 Eco-toxiciteit: Niet van toepassing
12 .2 BODS en COD: Niet van toepassing
12 .3 Toxiciteit van de producten van biologische afbraak: Niet van toepassing

13 . Amerikaanse regelgeving

13 .1 TSCA (Toxic Substance Control Act): Alle componenten van het product zijn vermeld op de TDCS-lijst.
13 .2  HMIS (Hazardous Material Information System): 

Gezondheidsgevaar – 1, Brandgevaar – 0, Reactiviteit – 0, Persoonlijke bescherming – A

14 . Overige informatie

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is volgens onze informatie en voor zover wij weten en geloven correct 
op het moment van publiceren. De informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig gebruik, veilige omgang, 
verwerking en opslag en veilig transport van het product en kan niet beschouwd worden als garantie of kwaliteits-
specificatie. De informatie heeft uitsluitend betrekking op het specifiek aangeduide product en is mogelijk niet van 
toepassing als het materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of in een proces, tenzij gespecifi-
ceerd in de test.

DIT VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD IS UITSLUITEND BEDOELD ALS RICHTLIJN EN HOUDT GEEN  
UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE IN.
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HI-MACS® Joint Adhesive Kit – Component A 

 1 . Aanduiding van de stof / het mengsel en van het bedrijf / de onderneming 

1 .1 Productaanduiding: HI-MACS® JOINT ADHESIVE KIT – COMPONENT A
1 .2  Relevante bekende toepassingen van de stof of het mengsel en afgeraden toepassingen: 

Relevante bekende toepassingen: Lijm. 
Afgeraden toepassingen: Niet gebruiken in medische toepassingen die permanent in het menselijk lichaam  
worden geïmplanteerd.

1 .3  Gegevens van de opsteller van het veiligheidsinformatieblad: 
LG Hausys CO., LTD. 
10 Gukjegeumyoong-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07326, Korea 
rukibana@lghausys.com (Europe: timlie@lghausys.com)

1 .4  Telefoonnummer bij noodgevallen: 
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): 030-274 8888, 24-uurs informatielijn voor zorgmedewerkers

2. Gevarenidentificatie 

2 .1 Klasse-indeling van de stof of het mengsel:
2.1.1 Klasse-indeling volgens Europese verordening 1272/2008, GHS:
Fysieke gevaren:
- Ontvlambare vloeistof:    Flam. Liq. 2, H225
Gezondheidsgevaar:
- Huidcorrosie/-irritatie:   Skin Irrit. 2, H315
- Ernstig oogletsel / ernstige oogirritatie:  Eye Irrit. 2, H319
- Overgevoeligheid van de huid:  Skin Sens. 1, H317
-   Specifieke orgaantoxiciteit  – enkelvoudige blootstelling:  STOT SE 3, H335 

– Getroffen orgaan: Irriterend voor de luchtwegen
Milieugevaren:
- Watermilieu                                           Acute 1, chroom 1
2.1.2 Klasse-indeling volgens Europese richtlijn 1999/45/EC:
Zeer ontvlambaar:   F; R11
Irriterend:    Xi; R36/37/38
Overgevoelighheid:   R43
2.1.3 Aanvullende informatie: Volledige tekst van de R-zinnen en gevarenaanduidingen: zie hoofdstuk 16 Overige
informatie. 

2 .2 Etiketten:
Etikettering volgens Europese Verordening 1272/2008: Gevarenpictogrammen:
Hazard pictograms:

42 | 

Signaalwoord: Gevaar
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Gevarenteksten:
H225 Zeer ontvlambare vloeistof en damp.  
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:
Preventief:
P210 Weghouden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.  
P233 Houd de verpakking goed gesloten.
P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241 Explosieveilige elektrische apparatuur, ventilatieapparatuur en verlichtingsapparatuur gebruiken.  
P242 Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243 Neem voorzorgsmaatregelen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.  
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.

Reactief:
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of haren):  
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken/verwijderen. Spoel de HUID met water of ga douchen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: Raadpleeg een arts.
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P305+P351+P338 Bij contact met de ogen:  Voorzichtig spoelen met water gedurende een aantal minuten.  

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P363 Was verontreinigde kleding alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: Raadpleeg een arts.
P304+P340 NA INADEMING:  De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze  

gemakkelijk kan ademen. 
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P370+P378 In geval van brand: Blussen met poeder / kooldioxide.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. Gevaarlijk voor het aquatisch milieu

Bewaren:
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. 
P235 Koel bewaren.

Afvoeren: P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de geldende wet- en regelgeving voor afvalstoffen. 

Gevaarlijke stoffen voor etikettering: Methylmethacrylaat.

2 .3  NFPA-indeling:
Gezondheid: 2            ontvlambaarheid: 3            reactiviteit: 0            reactiviteit met water: 0

2 .4  Overige gevaren: Er is geen aanvullende informatie.

VEILIGHEIDS-
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3 . Samenstelling/informatie over ingrediënten

3 .1 Stoffen: n.v.t.

3 .2 Mengsels: Beschrijving van het mengsel: Synthetische hars(en) en vulmiddel(en). Het mengsel bevat deze stoffen:

STOFNAAM
EC/CAS
NR .

KLASSEINDELING
67/548/EEC CLP

GEVARENKLA
SSE EN CATEGO-
RIECO DE(S)

GEVAREN
TEKST

PICTOGRAM /
SIGNAAL- 
 WOORD

CONC . 
(%)

Methyl 
methacrylaate1, D

201-297-1/
80-62-6

Zeer ontvlambaar
F; R11 Irriterend
Xi; R362/37/38
Overgevoelighei
d R43

Flam. Liq. 2  
Skin Irrit. 2  
Eye Irrit. 22 

Skin Sens. 1 
STOT SE 3

H225
H315
H3192

H317
H335

GHS02
GHS07
Dgr

35~50

PMMA 
[polymeer]

618-466-4/
9011-14-7

_ _ _ _ 20~35

Aluminium-
trihydraat

244-492-7/
21645-51-2

_ _ _ _ 10~20

Additieven _ _ _ _ _ 3

1 Stof met werkplek-blootstellingslimieten.

2 Klasse-indeling volgens fabrikant.

Opmerking D: Bepaalde stoffen die vatbaar zijn voor spontane polymerisatie of ontleding
worden over het algemeen in een gestabiliseerde vorm op de markt gebracht. Hun
vermelding in deel 3 gaat over deze vorm. Dergelijke stoffen worden echter soms in een
niet-gestabiliseerde vorm op de markt gebracht. In dit geval moet de leverancier op het
etiket de naam van de stof vermelden, gevolgd door de woorden "niet-gestabiliseerd".
Volledige tekst van de H- en R-zinnen: zie hoofdstuk 16. Overige informatie.
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4 . Eerste hulp

5 . Brandbestrijding

5 .1  Blusmiddelen: Geschikte blusmiddelen: waternevel, alcoholbestendig schuim, poeder,  
kooldioxide (CO2). Ongeschikte blusmiddelen: waterstraal.

5 .2  Speciale gevaren van de stof of het mengsel: In geval van onvoldoende ventilatie en/of 
tijdens gebruik, kan een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel ontstaan. Dampen van 
oplosmiddelen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over vloeren verspreiden. Plaatsen die 
niet worden geventileerd, zoals ongeventileerde ondergrondse sleuven, leidingen en schachten, 
zijn bijzonder vatbaar voor de aanwezigheid van ontvlambare stoffen of mengsels. Gevaarlijke 
verbrandingsproducten: stikstofoxiden (NOx), koolmonoxide (CO), kooldioxide (CO2).

5 .3  Advies aan brandbestrijders: In geval van brand en/of explosie de rook niet inademen. Blus - 
maatregelen afstemmen op de omgeving van de brand. Zorg dat bluswater niet in de riolering 
of in waterstromen terechtkomt. Verontreinigd bluswater gescheiden opvangen. Bestrijd het 
vuur met normale voorzorgsmaatregelen vanaf een redelijke afstand.

4 .1 Beschrijving van de eerste hulp:

  Algemene adviezen 
Laat slachtoffers niet alleen achter. Breng het slachtoffer buiten de gevarenzone. Houd de 
getroffen persoon warm, rustig en afgedekt. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 
Schakel een arts in bij twijfel, of als de symptomen aanhouden. Plaats bewusteloze personen 
in de stabiele zijligging. Het slachtoffer niet laten eten of drinken.

  Na inhalatie 
Als de ademhaling onregelmatig verloopt of is gestopt, roep dan onmiddellijk medische hulp  
in en verleen eerste hulp. In geval van irritatie van de luchtwegen, een arts raadplegen.  
Zorg voor frisse lucht.

 Na huidcontact 
 Met veel water en zeep wassen.

  Na oogcontact 
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Gedurende ten minste 15 minuten 
overvloedig spoelen met schoon leidingwater, de oogleden uit elkaar houden.

 Na inslikken
 Mond spoelen met water (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Actieve kool innemen.  
 GEEN braken opwekken. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

4 .2  De belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als op termijn:  
Symptomen en effecten zijn tot op heden niet bekend.

4 .3 Vereiste medische hulp en/of specialistische behandeling: Geen.

VEILIGHEIDS-
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6 . Maatregelen bij ongewenst vrijkomen

6 .1  Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures: 
Voor niet-hulpverleners: Zorg voor voldoende ventilatie. Gebruik persoonlijke beschermings-
middelen. Verwijder alle ontstekingsbronnen. Personen in veiligheid brengen. Voor hulpverle-
ners: Draag ademhalingsapparatuur bij blootstelling aan dampen.

6 .2  Voorzorgsmaatregelen ten aanzien van het milieu: Niet terecht laten komen in afvoeren of 
in het oppervlakte- en grondwater. Verontreinigd waswater gescheiden opvangen en afvoeren.

6 .3  Werkwijzen en materialen voor indammen en opruimen: Veeg het op met absorberend 
materiaal (bijv. doek, fleece). Verzamel gemorst materiaal (met behulp van zaagsel, kiezelgoer, 
zand, universeel bindmiddel). Voer af in geschikte containers. Ventileer het getroffen gebied.

6 .4  Verwijzingen naar andere secties: 
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie hoofdstuk 5. Brandbestrijding. 
Persoonlijke beschermingsmiddelen: zie hoofdstuk 8. Blootstellingspreventie/ 
persoonlijke bescherming.  
Chemisch op elkaar inwerkende materialen: zie hoofdstuk 10. Stabiliteit en reactiviteit. 
Instructies voor verwijdering: zie hoofdstuk 13. Instructies voor verwijdering

7 .1  Voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren: Gebruik lokale en algemene ventilatie. Buiten 
bereik van ontstekingsbronnen houden – niet roken. Neem voorzorgsmaatregelen tegen ont - 
ladingen van statische elektriciteit. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Voorkom, 
vanwege het explosiegevaar, het lekken van dampen naar kelders, rookkanalen en sloten. 
Opslag- en opvangreservoir aarden. Explosieveilige elektrische apparatuur, ventilatievoorzie-
ningen en verlichting gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Plaatsen die niet 
worden geventileerd, zoals ongeventileerde ondergrondse sleuven, leidingen en schachten,  
zijn bijzonder vatbaar voor de aanwezigheid van ontvlambare stoffen of mengsels. 
Dampen zijn zwaarder dan lucht, verspreiden zich over vloeren en vormen explosieve mengsels 
met lucht. Dampen kunnen explosieve mengsels met lucht vormen. Was uw handen na gebruik. 
Niet eten, drinken of roken in de werkruimtes. Trek verontreinigde kleding en beschermende 
uitrusting uit voordat u naar een plaats om te eten gaat. Bewaar nooit eten of drinken in de 
buurt van chemicaliën. Vul verpakkingen die normaal worden gebruikt voor eten of drinken 
nooit met chemicaliën. Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders.

7 .2  Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief incompatibiliteiten: Bewaar de verpakking goed 
gesloten op een goed geventileerde plek. Gebruik lokale en algemene ventilatie. Koel bewaren. 
Afschermen tegen zonlicht. Buiten bereik van ontstekingsbronnen houden – niet roken. 
Weghouden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. 
Neem voorzorgsmaatregelen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Opslag- en 
opvangreservoir aarden.

7.3 Specifiek eindgebruik: Geen gegevens beschikbaar.

7 . Hanteren en opslaan

VEILIGHEIDS-
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WERKPLEK-BLOOTSTELLINGSLIMIET
STOF CAS- 

NUMMER LANGETER
MIJNBLOOTSTE
LLINGSLIMIET

(8-U TWAREFERENTIE- 
PERIODE)

PPM                  MG/M3

KORTETERMIJN –
BLOOTSTELLIN

GSLIMIET  
(15-MINUTEN  

REFERENTIE-PERIODE)

PPM                  MG/M3

OP - 
MERKINGEN

Methyl - 
methacrylaat 80-62-6 50                       208 100                       416 –

Titanium dioxide
totaal
inhaleerbaar
in te ademen

13463-67-7 –                       10
–                        4

–                       –
–                       – –

Koolstofzwart 1333-86-4 –                       3.5 –                       7 –

8 .2 Maatregelen bij blootstelling:
8.2.1 Technische preventiemaatregelen: Zorg voor een goede ventilatie.
8.2.2 Individuele bescherming, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen:  
8.2.2.1 Bescherming ogen/gezicht: Draag oog-/gezichtsbescherming.
8.2.2.2 Huidbescherming:
Bescherming handen: Draag beschermende handschoenen. Gebruik geteste handschoenen die chemische  
bescherming bieden volgens EN 374. Controleer ze voor gebruik op gaten en lekken. Als u de handschoenen  
opnieuw wilt gebruiken, reinig ze dan voordat u ze uittrekt en laat ze goed luchten. Bij speciale toepassingen  
raden we aan om de mate van bescherming tegen de betreffende chemicaliën van de beschermende hand - 
schoenen vooraf na te gaan bij de leverancier van de handschoenen. Overig: Geef de huid kans om te herstellen  
en werk niet continu met dit product. Het gebruik van preventieve huidbescherming (barrièrecrèmes/zalf)  
wordt aanbevolen. Was uw handen na het aanraken.
8.2.2.3 Ademhalingsbescherming: Draag bij ontoereikende ventilatie geschikte adembeschermingsmiddelen.  
8.2.2.4 Thermische gevaren Geen gegevens beschikbaar.
8.2.3 Maatregelen bij milieublootstelling Gebruik de juiste container om milieuverontreiniging te voorkomen.  
Niet terecht laten komen in afvoeren of in het oppervlakte- en grondwater.

8 . Blootstellingspreventie/persoonlijke bescherming

8 .1  Blootstellingsparameters: 
Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling zoals genoemd in EH40/2005 Blootstellingslimieten op de werkplek:

VEILIGHEIDS-
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9 . Fysische en chemische eigenschappen

UITERLIJK
vloeistof

kleur: divers

GEUR acrylgeur

GEURDREMPEL geen gegevens beschikbaar

pH 6.5 ~ 7.5 at 20°C    *Monster: H2O=1:5(V/V)

SMELTPUNT/VRIESPUNT geen gegevens beschikbaar

EERSTE KOOKPUNT EN KOOKBEREIK > 98°C

VLAMPUNT < 20°C (snelle evenwichtsmethode)

VERDAMPINGSSNELHEID geen gegevens beschikbaar

BRANDBAARHEID (VAST, GAS) niet van toepassing

BOVEN-/ONDERGRENS BRANDBAARHEID
OF EXPLOSIVITEIT

2.1 vol. % (onder)

12.5 vol % (boven)

DAMPDRUK (20 °C) 39 hps

DAMPDICHTHEID geen gegevens beschikbaar

RELATIEVE DICHTHEID 1.20 - 1.24 kg/l

OPLOSBAARHEID deels mengbaar met water

PARTITIECOËFFICIËNT: N-OCTANOL/WATER geen gegevens beschikbaar

ZELFONTBRANDINGSTEMPERATUUR 430°C

ONTBINDINGSTEMPERATUUR geen gegevens beschikbaar

VISCOSITEIT > 1,000mPa  s(cP) at 20°C

EXPLOSIEVE KENMERKEN geen gegevens beschikbaar

OXIDERENDE KENMERKEN geen gegevens beschikbaar

9 .2 Overige informatie: Geen gegevens beschikbaar.

9 .1 Informatie over fysische en chemische eigenschappen: 

VEILIGHEIDS-
INFORMATIEBLAD

Laatste revisiedatum: Februari 2019
HI-MACS® Natural Acrylic Stone – www.himacs.eu



49 | 

10 . Stabiliteit en reactiviteit

10 .1  Reactiviteit: Wat betreft incompatibiliteiten: zie hieronder "Te vermijden omstandigheden" en 
"Chemisch op elkaar inwerkende materialen". Het mengsel bevat één of meer reactieve stoffen: 
ontstekingsgevaar.

10 .2 Chemische stabiliteit: Ontbindt niet indien opgeslagen en toegepast zoals aangegeven.

10 .3 Mogelijke gevaarlijke reacties: Geen gegevens beschikbaar.

10 .4  Te vermijden omstandigheden: Weghouden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur  
en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. UV-straling / zonlicht.

10 .5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Oxidanten – reductiemiddelen.

10 .6 Gevaarlijke ontbindingsproducten: Methylmethacrylaatmonomeer.

11 . Toxicologische informatie

11 .1  Informatie over toxicologische effecten: Testgegevens zijn niet beschikbaar voor het volledige mengsel. 
Stoffen: Methylmethacrylaat 
Acute toxiciteit: LD50, oraal: 7872 mg/kg (RTECS, 47796) 
Mengsels: 
Acute toxiciteit:  
Oraal rat LD50: > 2,000 mg/kg ※ from US NLM / ECHA  
Huid konijn LD50: > 2,000 mg/kg  
Inhaleren rat LC50 (damp, 4h): Geen gegevens beschikbaar. 
Huidbeschadiging/huidirritatie: Veroorzaakt huidirritatie. 
Ernstig oogletsel/oogirritatie: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
Overgevoeligheid van luchtwegen of huid: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
Kiemcelmutageniteit: Op basis van de beschikbare gegevens is geen 
classificering vereist. Carcinogeniciteit: Op basis van de beschikbare gegevens is geen classificering vereist. 
Voorplantingstoxiciteit: Op basis van de beschikbare gegevens is geen classificering vereist.  
Specifieke orgaantoxiciteit (STOT) - enkelvoudige blootstelling: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
Specifieke orgaantoxiciteit (STOT) - herhaalde blootstelling:  
Op basis van de beschikbare gegevens is geen classificering vereist.  
Gevaar bij inademing: Op basis van de beschikbare gegevens is geen classificering vereist. 
Overige informatie: Herhaalde en langdurige blootstelling aan oplosmiddelen kan schade aan  
de hersenen en aan het zenuwstelsel veroorzaken.

VEILIGHEIDS-
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12 . Ecologische informatie

12 .1  Toxiciteit: Mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het aquatisch milieu. 
Vis  LC50:  > 100 mg/L, 96 h  ※ uit US NLM / ECHA 
Schaaldier LC50:  > 20 mg/L, 48 h 
Algen EC50:  > 0.3 mg/L, 72 h 
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14 . Informatie met betrekking tot het vervoer

15 . Wettelijk verplichte informatie

14 .1 UN-nummer: 1133

14 .2 Internationale UN-transportnaam: ADHESIVES containing flammable liquid

14 .3 Transportgevarenklasse(n): 3.

14 .4 Verpakkingsgroep: II

14 .5 Milieugevaren: No data available.

14 .6 Zeevervuiling: Yes

14 .7 Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruiker: Fire EmS Guide : F-E.    Spillage EmS Guide : S-D

14 .8 Bulktransport volgens Bijlage II van MARPOL73/78 en de IBC-norm: No data available.

15.1  Specifieke wet- en regelgeving voor deze stof of dit mengsel wat betreft veiligheid, gezond-
heid en milieu: De stoffen in het mengsel zijn niet onderworpen aan de toelating krachtens titel 
VII noch aan beperkingen op grond van titel VIII van de Europese Verordening 1907/2006.

15 .2  Chemische veiligheidsevaluatie: Er zijn geen chemische veiligheidsevaluaties beschikbaar voor  
de stoffen in dit mengsel.

13 . Instructies voor verwijdering

13 .1  Afvalverwerkingsmethoden: Afvoeren volgens de lokale en internationale weten regel-
geving voor afvalstoffen. Niet in de riolering terecht laten komen. Voorkom lozing in het 
milieu. Behandel verontreinigde verpakkingen op dezelfde manier als de stof zelf.

VEILIGHEIDS-
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12 .2 Persistentie en afbreekbaarheid: Geen gegevens beschikbaar.

12 .3 Bio-accumulatief potentieel: Geen gegevens beschikbaar.

12 .4 Bodemmobiliteit: Geen gegevens beschikbaar.

12 .5 Resultaat PBT- en zPzB-beoordeling: Geen gegevens beschikbaar.

12 .6 Andere nadelige effecten: Geen gegevens beschikbaar.
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16 . Overige informatie

16 .1  Lijst van relevante gevarenteksten:  
H225 Zeerontvlambare vloeistof en damp. 
H315 Veroorzaakt huidirritatie. 
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
R11 Zeer ontvlambaar. 
R36/37/38 Irriteert de ogen, het ademhalingssysteem en de huid.  
R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid .

16 .2  Instructies voor trainingen: 
Instructies voor de veilige omgang met het product moeten in de opleidingen voor veilig 
werken worden opgenomen (eerste training, training op de werkplek, herhaalde training), 
rekening houdend met de specifieke omstandigheden op de werkplek.

16 .3  Lijst van relevante gevarenteksten:  
H225 Zeer ontvlambare vloeistof en damp. 
H315 Veroorzaakt huidirritatie. 
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
R11 Zeer ontvlambaar. 
R36/37/38 Irriteert de ogen, het ademhalingssysteem en de huid.  
R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

16 .4 .  Instructies voor trainingen: 
Instructies voor de veilige omgang met het product moeten in de opleidingen voor veilig 
werken worden opgenomen (eerste training, training op de werkplek, herhaalde training), 
rekening houdend met de specifieke omstandigheden op de werkplek.

16 . 5  Aanbevolen gebruiksbeperkingen (aanvullende adviezen van de leverancier): 
Gebruik het mengsel niet voor ander doelen dan genoemd (punt 1.2). Omdat de specifieke 
omstandigheden waaronder de stof wordt gebruikt niet onder de controle vallen van de 
leverancier, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de genoemde waarschuwin-
gen aan de plaatselijke wet- en regelgeving aan te passen. Veiligheidsinformatie beschrijft 
het product in termen van veiligheid en mag niet worden beschouwd als technische informa-
tie over het product.

 
16 .6  Bronnen van de belangrijkste gegevens die zijn gebruikt om het veiligheidsinformatie-

blad samen te stellen: Dit VIB is opgesteld overeenkomstig de vereisten in bijlage II van 
Europese Verordening 1907/2006 van het Europees Parlement en de Europese Raad. Het 
VIB is opgesteld met behulp van gegevens van de producent. Deze informatie is gebaseerd 
op de huidige staat van onze kennis. Dit VIB is uitsluitend samengesteld en bedoeld voor  
dit specifieke product.

16.7.  Classificatieprocedure: Fysische en chemische eigenschappen: De classificatie is gebaseerd 
op een getest mengsel. Gezondheidsgevaren/milieurisico's: De classificatiemethode van het 
mengsel baseert zich op de ingrediënten van het mengsel (additiviteitsformule).
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16 .8 .  Doel van het veiligheidsinformatieblad (VIB): 
Doel van dit veiligheidsinformatieblad is om relevante informatie te verstrekken aan 
gebruikers van het product om zo een juiste behandeling en beheersing van risico's en 
gevaren te garanderen.

16 .9  Afkortingen en acroniemen:
 CLP   Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering 

en verpakking van stoffen en mengsels
 EH40/2005  EH40/2005 Blootstellingslimieten op de werkvloer, Tabel 1: Lijst van 

goedgekeurde blootstellingslimieten op de werkvloer
 Eye Irrit.  irriterend voor de ogen
 F zeer brandbaar
 Flam. Liq.  ontvlambare vloeistof
 GHS  "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" 

ontwikkeld door de Verenigde Naties
 PBT  persistent, bioaccumulerend en toxisch
 ppm  parts per million (per miljoen deeltjes)
 REACH  registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën  
 Skin Irrit.    huidirritatie
 Skin Sens.  huidovergevoeligheid
 STOT SE   specifieke orgaantoxiciteit - enkelvoudige blootstelling zPzB zeer persistent 

en zeer bioaccumuleerbaar
 Xi  irriterend
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 1 . Aanduiding van de stof / het mengsel en van het bedrijf / de onderneming 

2. Gevarenidentificatie

Gevarenteksten: 
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
 

1 .1 Productaanduiding: HI-MACS® JOINT ADHESIVE KIT – COMPONENT B

1 .2  Relevante bekende toepassingen van de stof of het mengsel en afgeraden toepassingen: 
Relevante bekende toepassingen: Lijm. 
Afgeraden toepassingen: Niet gebruiken in medische toepassingen die permanent in het 
menselijk lichaam worden geïmplanteerd.

1 .3  Gegevens van de opsteller van het veiligheidsinformatieblad: 
LG Hausys CO., LTD. 
10 Gukjegeumyoong-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07326, Korea 
rukibana@lghausys.com (Europe : timlie@lghausys.com)

1 .4  Telefoonnummer bij noodgevallen: 
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): 030-274 8888, 24-uurs informatielijn 
voor zorgmedewerkers

2 .1 Klasse-indeling van de stof of het mengsel:

2 .1 .1  Klasse-indeling volgens Europese Verordening 1272/2008, GHS: 
Overgevoeligheid van de huid: Skin Sens. Categorie 1, H317  
Oogirritatie: Eye Irrit. Categorie 2, H319  
Aquatisch milieu: Chronisch 2

2.1.2  Classificatie volgens richtlijn 1999/45/EG: Overgevoelighheid: R43

2 .1 .3  Aanvullende informatie: Volledige tekst van de R-zinnen en gevarenaanduidingen:  
zie hoofdstuk 16. Overige informatie.

2 .2  Etiketten: 
Etikettering volgens Europese Verordening 1272/2008: 
Gevarenpictogrammen: Signaalwoord: Waarschuwing 
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3 . Samenstelling/informatie over ingrediënten

3 .1 Stoffen: n.v.t.
3 .2 Mengsels: Beschrijving van het mengsel: Weekmaker. Het mengsel bevat deze stoffen:

STOFNAAM
EC/CAS 
NR

KLASSE-INDELING

67/548/EEC CLP

GEVAREN -KLASSE
EN CATEGORIE-
CODE(S)

GEVAREN- 
TEKST

PICTOGRAM /
SIGNAALWOORD

CONC. (%)

Dipropyleenglycol-
dibenzoaat

248-258-5/ 
27138-31-4 – – – – 94

Dibenzoyl
peroxide1

202-327-6 /
94-36-0

Explosief E; R3
Oxiderend O; R7 
Irriterend Xi; R36S 
Overgevoeligh R43

Org. perox. B
Oog irrit. 2
Huid gevoel. 1

H241
H319
H317

GHS01
GHS02
GHS07
Dgr

3

Pyrogeen kiezelzuur,
kristallijnvrij1

601-216-3/  
112945-52-5 – – – – 3

Volledige tekst van de H- en R-zinnen: zie hoofdstuk 16. Overige informatie.
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Voorzorgsmaatregelen: 
 P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. 
 P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.  
 P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. 
 P264 Na het werken met dit product grondig wassen.  
 P273 Voorkom lozing in het milieu. 
 P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen. 
 P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: Raadpleeg een arts.  
 P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

  P305+P351+P338  Bij contact met de ogen: Voorzichtig spoelen met water gedurende een aantal minuten. 
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

 P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: Raadpleeg een arts.
 P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. Gevaarlijk voor het aquatisch milieu 
 P363 Was verontreinigde kleding alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de geldende wet- en regelgeving voor afvalstoffen.  

 Gevaarlijke stoffen voor etikettering: Dibenzoylperoxide.

2 .3  NFPA-indeling: 
Gezondheid: 2           ontvlambaarheid: 1          reactiviteit: 0          reactiviteit met water: 0

2 .4  Overige gevaren: Er is geen aanvullende informatie.

1 Stof met werkplek-blootstellingslimieten.
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5 . Brandbestrijding

5 .1  Blusmiddelen: Geschikte blusmiddelen: waternevel, alcoholbestendig schuim, poeder, kooldioxide (CO2). 
Ongeschikte blusmiddelen: waterstraal.

5 .2  Speciale gevaren van de stof of het mengsel: 
Gevaarlijke verbrandingsproducten: stikstofoxiden (NOx), koolmonoxide (CO), kooldioxide (CO2).

5 .3  Advies aan brandbestrijders:  
In geval van brand en/of explosie de rook niet inademen. Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving 
van de brand. Zorg dat bluswater niet in de riolering of in waterstromen terechtkomt. Verontreinigd 
bluswater gescheiden opvangen. Bestrijd het vuur met normale voorzorgsmaatregelen vanaf een 
redelijke afstand.
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4 . Eerste hulp

4 .1  Beschrijving van de eerste hulp: 
Algemene adviezen 
Laat slachtoffers niet alleen achter. Breng het slachtoffer buiten de gevarenzone. Houd de 
getroffen persoon warm, rustig en afgedekt. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 
Schakel een arts in bij twijfel, of als de symptomen aanhouden. Plaats bewusteloze personen 
in de stabiele zijligging. Het slachtoffer niet laten eten of drinken. 
Na inhalatie 
Als de ademhaling onregelmatig verloopt of is gestopt, roep dan onmiddellijk medische hulp  
in en verleen eerste hulp. Zorg voor frisse lucht.  
Na huidcontact 
Met veel water en zeep wassen.  
Na oogcontact 
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Gedurende ten minste 10 minuten 
overvloedig spoelen met schoon leidingwater, de oogleden uit elkaar houden.  
Na inslikken 
Mond spoelen met water (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Actieve kool innemen.  
GEEN braken opwekken. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

4 .2  De belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als op termijn:  
Symptomen en effecten zijn tot op heden niet bekend.

4 .3 Vereiste medische hulp en/of specialistische behandeling: Geen.

VEILIGHEIDS-
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7 . Hanteren en opslaan

7 .1  Voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren: Gebruik lokale en algemene ventilatie. Uit de 
buurt houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Alleen gebruiken in goed geventileerde 
ruimten. Was uw handen na gebruik. Niet eten, drinken of roken in de werkruimtes. Trek 
verontreinigde kleding en beschermende uitrusting uit voordat u naar een plaats om te eten 
gaat. Bewaar nooit eten of drinken in de buurt van chemicaliën. Vul verpakkingen die normaal 
worden gebruikt voor eten of drinken nooit met chemicaliën. Verwijderd houden van eten, 
drinken en diervoeders.

7 .2  Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief incompatibiliteiten: Bewaren bij temperaturen 
onder 30 °C. Waternevel kan worden gebruikt om gesloten verpakkingen te koelen. Incompa-
tibele producten: Polymerisatieversnellers en gemakkelijk oxiderende materialen. Reageert 
hevig in contact met zuren, aminen, drogers.

7.3 Specifiek eindgebruik: Geen gegevens beschikbaar.

6 . Maatregelen bij ongewenst vrijkomen

6 .1  Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures: 
Voor niet-hulpverleners: Zorg voor voldoende ventilatie. Gebruik persoonlijke beschermings-
middelen. Verwijder alle ontstekingsbronnen. Personen in veiligheid brengen. Voor hulpverle-
ners: Draag ademhalingsapparatuur bij blootstelling aan dampen.

6 .2  Voorzorgsmaatregelen ten aanzien van het milieu: Niet terecht laten komen in afvoeren of 
in het oppervlakte- en grondwater. Verontreinigd waswater gescheiden opvangen en afvoeren.

6 .3  Werkwijzen en materialen voor indammen en opruimen: Opvegen met absorberend 
materiaal (bijv. doek of fleece). Verzamel gemorst materiaal (met behulp van zaagsel, kiezel-
goer, zand, universeel bindmiddel). Plaats in geschikte containers voor verwijdering. Ventileer 
het getroffen gebied.

6 .4  Verwijzingen naar andere secties: 
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie hoofdstuk 5. Brandbestrijding. Persoonlijke bescher-
mingsmiddelen: zie hoofdstuk 8. Blootstellingspreventie/persoonlijke bescherming. Chemisch 
op elkaar inwerkende materialen: zie hoofdstuk 10. Stabiliteit en reactiviteit.Instructies voor 
verwijdering: zie hoofdstuk 13. Instructies voor verwijdering
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8 . Blootstellingspreventie/persoonlijke bescherming

8 .1   Blootstellingsparameters: 
Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling zoals genoemd in EH40/2005 Blootstellingslimieten op de werkplek:

WERKPLEK-BLOOTSTELLINGSLIMIET
STOF CAS - 

NUM-
MER

LANGETER
MIJNBLOOTSTE
LLINGSLIMIET

(8-U TWAREFERENTIE - 
PERIODE)

PPM                  MG/M3

KORTETERMIJN –
BLOOTSTELLIN

GSLIMIET  
(15-MINUTEN REFE-

RENTIEPERIODE)

PPM                  MG/M3

OPMERKINGEN

Dibenzoyl
peroxide 94-36-0 –                    5 –                    – –

Pyrogeen kiezel-
zuur, kristallijnvrij – –                 0,1 –                    – –

8 .2  Maatregelen bij blootstelling: 
8.2.1Technische preventiemaatregelen: Zorg voor een goede ventilatie. 
8.2.2 Individuele bescherming, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen:  
8.2.2.1 Bescherming ogen/gezicht: Draag oog-/gezichtsbescherming. 
8.2.2.2 Huidbescherming: 
 
Bescherming handen: 
Draag beschermende handschoenen. Gebruik geteste handschoenen die chemische bescher-
ming bieden volgens EN 374. Controleer ze voor gebruik op gaten en lekken. Als u de hand-
schoenen opnieuw wilt gebruiken, reinig ze dan voordat u ze uittrekt en laat ze goed luchten. 
Bij speciale toepassingen raden we aan om de mate van bescherming tegen de betreffende 
chemicaliën van de beschermende handschoenen vooraf na te gaan bij de leverancier van de 
handschoenen. Overig: Geef de huid kans om te herstellen en werk niet continu met dit 
product. Het gebruik van preventieve huidbescherming (barrièrecrèmes/zalf) wordt aanbevo-
len. Was uw handen na het aanraken. 
8.2.2.3 Ademhalingsbescherming: Draag bij ontoereikende ventilatie geschikte adembescher-
mingsmiddelen.  
8.2.2.4 Thermische gevaren: Geen gegevens beschikbaar.  
8.2.3 Maatregelen bij milieublootstelling: Gebruik de juiste container om milieuverontreiniging 
te voorkomen. Niet terecht laten komen in afvoeren of in het oppervlakte- en grondwater.
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9 . Fysische en chemische eigenschappen

9 .1 Informatie over fysische en chemische eigenschappen:

9 .2 Overige informatie: Geen gegevens beschikbaar.

UITERLIJK
vloeistof

kleur: lichtgeel

GEUR gering

GEURDREMPEL geen gegevens beschikbaar

pH 6.5 ~ 7.5  at 20°C      ※ Monster: H2O = 1:5 (V/V)

SMELTPUNT/VRIESPUNT geen gegevens beschikbaar

EERSTE KOOKPUNT EN KOOKBEREIK > 100°C

VLAMPUNT 230°C (open beker Cleveland)

VERDAMPINGSSNELHEID geen gegevens beschikbaar

BRANDBAARHEID (VAST, GAS) niet van toepassing

BOVEN-/ONDERGRENS BRANDBAARHEID
OF EXPLOSIVITEIT geen gegevens beschikbaar

DAMPDRUK (20 °C) 1.3 hps

DAMPDICHTHEID geen gegevens beschikbaar

RELATIEVE DICHTHEID 1.1   at 20°C

OPLOSBAARHEID niet mengbaar in water

PARTITIECOËFFICIËNT: N-OCTANOL/WATER geen gegevens beschikbaar

ZELFONTBRANDINGSTEMPERATUUR Geen spontane ontbranding onder 200°C

ONTBINDINGSTEMPERATUUR 103°C

VISCOSITEIT > 1,000 mPa . s (cP) at 20 °C

EXPLOSIEVE KENMERKEN geen gegevens beschikbaar

OXIDERENDE KENMERKEN geen gegevens beschikbaar
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10 . Stabiliteit en reactiviteit

11 . Toxicologische informatie

10 .1  Reactiviteit: Wat betreft incompatibiliteiten: zie hieronder "Te vermijden omstandigheden" en "Chemisch  
op lkaar inwerkende materialen".

10 .2  Chemische stabiliteit: Chemische stabiliteit: Ontbinding beginnend vanaf 103 °C: Dibenzoylperoxide 100%.

10 .3 Mogelijke gevaarlijke reacties: Geen gegevens beschikbaar.

10 .4 Te vermijden omstandigheden: Uit de buurt houden van hitte en ontstekingsbronnen.

10 .5  Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Reageert hevig in contact met zuren, aminen, drogers,  
polymerisatieversnellers en gemakkelijk oxiderende materialen.

10 .6 Gevaarlijke ontbindingsproducten: Benzoëzuur, bifenylen, benzeen.

11 .1  Informatie over toxicologische effecten: Testgegevens zijn niet beschikbaar voor het volledige mengsel. 
Stoffen: 
Oxydipropyldibenzoaat 
Acute toxiciteit: LD50, oraal: 8000 mg/kg (RTECS, 59814) 
Dibenzoylperoxide 
Acute toxiciteit: LD50, oraal: 7710 mg/kg (RTECS, 19455) 
 
Mengsels: 
Acute toxiciteit: Op basis van de beschikbare gegevens is geen classificering vereist. 
Oraal           rat        LD50 : > 2,000 mg/kg     ※ van US NLM / ECHA 
Huid            konijn     LD50 : Geen gegevens beschikbaar 
Inhaleren rat        LC50 (damp, 4h) : Geen gegevens beschikbaar 
Huidcorrosie/-irritatie: Op basis van de beschikbare gegevens is geen classificering vereist.  
Ernstig oogletsel/oogirritatie: Op basis van de beschikbare gegevens is geen classificering vereist.  
Overgevoeligheid van luchtwegen of huid: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
Kiemcelmutageniteit: Op basis van de beschikbare gegevens is geen classificering vereist.  
Carcinogeniciteit: Op basis van de beschikbare gegevens is geen classificering vereist. 
Voorplantingstoxiciteit: Op basis van de beschikbare gegevens is geen classificering vereist. 
Specifieke orgaantoxiciteit (STOT) – enkelvoudige blootstelling: Op basis van de beschikbare  
gegevens is geen classificering vereist. 
Specifieke orgaantoxiciteit (STOT) – herhaalde blootstelling: Op basis van de beschikbare gegevens  
is geen classificering vereist. 
Gevaar bij inademing: Op basis van de beschikbare gegevens is geen classificering vereist.  
Overige informatie: Herhaalde en langdurige blootstelling aan oplosmiddelen kan schade aan de  
hersenen en aan het zenuwstelsel veroorzaken
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13 . Instructies voor verwijdering

14 . Informatie met betrekking tot het vervoer

13 .1  Afvalverwerkingsmethoden: Afvoeren volgens de lokale en internationale wet- en regelgeving 
voor afvalstoffen. Niet in de riolering terecht laten komen. Voorkom lozing in het milieu. Behan-
del verontreinigde verpakkingen op dezelfde manier als de stof zelf.

14 .1 UN-nummer: 3082

14 .2 Internationale UN-transportnaam: Schadelijke stof voor het milieu, vloeistof, niet verder gespecificeerd

14 .3 Transportgevarenklasse(n): 9

14 .4 Verpakkingsgroep: III

14 .5 Milieugevaren: Bevat dibenzoylperoxide.

14 .6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruiker: Geen gegevens beschikbaar.

14 .7 Bulktransport volgens Bijlage II van MARPOL73/78 en de IBC-norm: Geen gegevens beschikbaar.

12 . Ecologische informatie

12 .1  Toxiciteit: Mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het aquatisch milieu. 
Vis  LC50  :  > 2.0 mg/L,   96 h         ※ uit US NLM / ECHA 
Schaaldier LC50  :  > 2.0 mg/L,   48 h 
Algen EC50  :  > 1.0 mg/L,   72 h

12 .2 Persistentie en afbreekbaarheid: Geen gegevens beschikbaar.

12 .3 Bio-accumulatief potentieel: Geen gegevens beschikbaar.

12 .4 Bodemmobiliteit: Geen gegevens beschikbaar.

12 .5 Resultaat PBT- en zPzB-beoordeling: Geen gegevens beschikbaar.

12 .6 Andere nadelige effecten: Geen gegevens beschikbaar.
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16 .1  Lijst van relevante gevarenteksten: 
H241 Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming.  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
R3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsbronnen.  
R7 Kan brand veroorzaken. 
R36 Irriterend voor de ogen. 
R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

16 .2  Instructies voor trainingen: Instructies voor de veilige omgang met het product moeten in  
de opleidingen voor veilig werken worden opgenomen (eerste training, training op de werkplek,  
herhaalde training), rekening houdend met de specifieke omstandigheden op de werkplek.

16 .3  Aanbevolen gebruiksbeperkingen (aanvullende adviezen van de leverancier): Gebruik het 
mengsel niet voor ander doelen dan genoemd (punt 1.2). Omdat de specifieke omstandigheden 
waaronder de stof wordt gebruikt niet onder de controle vallen van de leverancier, is het de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de genoemde waarschuwingen aan de plaatselijke 
wet- en regelgeving aan te passen. Veiligheidsinformatie beschrijft het product in termen van 
veiligheid en het mag niet worden beschouwd als technische informatie over het product.

16 .4  Bronnen van de belangrijkste gegevens die zijn gebruikt om het veiligheidsinformatieblad 
samen te stellen: Dit VIB is opgesteld overeenkomstig de vereisten in bijlage II van Europese 
Verordening 1907/2006 van het Europees Parlement en de Europese Raa. Het VIB is opgesteld 
met behulp van gegevens van de producent. Deze informatie is gebaseerd op op ons huidige 
kennisniveau. Dit VIB is uitsluitend samengesteld en bedoeld voor dit specifieke product.

16.5  Classificatieprocedure: 
Fysische en chemische eigenschappen: De classificatie is gebaseerd op een getest mengsel. 
Gezondheidsgevaren/milieurisico's: De classificatiemethode van het mengsel baseert zich op  
de ingrediënten van het mengsel (additiviteitsformule).

16 .6  Doel van het veiligheidsinformatieblad (VIB): Doel van dit veiligheidsinformatieblad is om 
relevante informatie te verstrekken aan gebruikers van het product om zo een juiste behandeling 
en beheersing van risico's en gevaren te garanderen.

VEILIGHEIDS-
INFORMATIEBLAD

16 . Overige informatie

15 . Wettelijk verplichte informatie

15.1   Specifieke wet- en regelgeving voor deze stof of dit mengsel wat betreft veiligheid, gezondheid 
en milieu: De stoffen in het mengsel zijn niet onderworpen aan de toelating krachtens titel VII noch 
aan beperkingen op grond van titel VIII van de Europese Verordening 1907/2006.

15 .2  Chemische veiligheidsevaluatie: Er zijn geen chemische veiligheidsevaluaties beschikbaar voor de 
stoffen in dit mengsel.

Laatste revisiedatum: Februari 2019
HI-MACS® Natural Acrylic Stone – www.himacs.eu



62 | 

16 .7  Afkortingen en acroniemen 
CLP    Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling,  

etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
 EH40/2005   EH40/2005 Blootstellingslimieten op de werkvloer, Tabel 1: Lijst van 

goedgekeurde blootstellingslimieten op de werkvloer
 E    explosief, ontplofbaar
 Eye Irrit.   irriterend voor de ogen
 GHS    "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 

Chemicals" ontwikkeld door de Verenigde Naties
 O   oxiderend
 Org. Perox.   organische peroxide
 PBT   persistent, bioaccumulerend en toxisch
 ppm   parts per million (per miljoen deeltjes)
 REACH   registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën
 Skin Sens.   huidovergevoeligheid
 vPvB   zeer persistent en zeer bioaccumuleerbaar
 Xi    irriterend

VEILIGHEIDS-
INFORMATIEBLAD
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OPSLAG, HANTERING  
EN TRANSPORT

1 .   Sla HI-MACS® altijd plat op een stevige pallet. Bedek de pallet met een dekplaat alvorens 
de platen erop te stapelen (Afb. 1).

2 .  Bewaar de platen in een droge goed geventileerde ruimte.

3 .    Als u de HI-MACS® platen op schappen legt, zorg dan voor voldoende ondersteuning, 
zodat de platen niet doorbuigen.

4 .    Probeer nooit om HI-MACS® alleen te dragen. De platen moeten door twee personen 
worden opgetild, één aan elk uiteinde. Til de platen altijd rechtop op (Afb. 2).

5 .    Sleep HI-MACS® platen nooit over de grond, want dat leidt tot ruwe of gebroken randen.

6 .  Ondersteun panelen altijd tijdens transport als deze uitsparingen hebben of gelast zijn.

7 .  Sla spoelbakken en afwasbakken op dezelfde manier op als de platen.

8 .  Verpak verwerkte elementen van HI-MACS® ter bescherming in noppenfolie.

9 .  U kunt grote verwerkte elementen het beste op de rand ondersteunen.

10 .    Vervoer verwerkte HI-MACS® items niet in een open wagen, want dat kan extreme 
thermische beweging of verandering van de omgevingscondities veroorzaken.

11 .  Zorg ervoor dat de platen en elementen tijdens transport niet bewegen.

12 .    U kunt HI-MACS® lijm het beste op een koele plaats ≈ 8-15 °C opslaan,  
afgeschermd tegen direct zonlicht. Dit verhoogt de houdbaarheid van de lijn  
met maximaal een 12 maanden.

13 .  Controleer voor gebruik altijd de houdbaarheidsdatum van de lijm.

HI-MACS® Platen

Afb . 1 Afb . 2

  Meer informatie: Technisch bulletin 9
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KWALITEITS
BEWAKING

LG Hausys verbetert voortdurend zijn productie- en kwaliteitsproces voor platen van de beste 
kwaliteit.

1 .1   We raden ten zeerste aan om HI-MACS® platen visueel te inspecteren op gebreken en kleur 
alvorens ze te verwerken.

1 .2  Op elke plaat staat op de zijkant een nummer gedrukt . Vermeld dit nummer bij eventuele 
klachten. LG Hausys kan met dit nummer het fabricageproces terugvinden en zo ons product 
voortdurend verbeteren. 
Voorbeeld:  
sheet N°: LG HI-MACS®  Arctic White 1 9 D E 009 
 
LG = naam van de fabrikant 
HI-MACS® = productnaam  
Arctic White = kleur van de plaat 
 
1 = productielijn nr. 1 (2, 3, 4) 
9 = jaar van productie: 2019 
D = maand: April  (A = januari, B = februari, C = maart, D = april, .., L = december) 
 
E = dag: 15th  (1 = 1st; 2 = 2nd; 3 = 3rd; 4 = 4th;...; 10 = 10th;  
   A = 11th; B = 12th; C = 13th; D = 14th; ... ; U = 31st)  
   Van dag 11 t/m 31 wordt elke dag weergegeven  
   met een letter (A t/m U) 
 
009 = volgnummer (001, 002, 003,…)

1 .3  Controleer de platen op zichtbare gebreken alvorens ze te zagen . Controleer of er geen 
sprake is van: lengtevervorming. Als de afwijking groter is dan 1,5 mm per meter (Afb. 1), 
neem dan contact op met de HI-MACS® leverancier, zodat deze de platen kan inspecteren  
en zo nodig kan vervangen.  

 •  "Glimlach"-vervorming. Als de plaat aan de rand opkrult in de vorm van een glimlach (Afb. 2) 
en de afwijking is groter is dan1,5 mm per meter (Afb. 2), neem dan contact op met de 
HI-MACS® leverancier, zodat deze de platen kan inspecteren en zo nodig kan vervangen.

 •  "Frons"-vervorming. Als de plaat aan de rand omlaag buigt in de vorm van een frons (Afb. 3) 
en de afwijking groter is dan 1,5 mm per meter (Afb. 3), neem dan contact op met de 
HI-MACS® leverancier, zodat deze de platen kan inspecteren en zo nodig kan vervangen.

SPECIFICATIE VOOR VLAKHEID

Solid- en Pearl-kleuren ≤ 1.5 mm* over 760 mm

Fijnechip-kleuren, Sand ≤ 1.5 mm* over 760 mm

Grovechip-kleuren, Quartz, Granite, Lucia ≤ 1.5 mm* over 760 mm

* Vervorming van de plaat mag niet meer zijn dan 1,5 mm

1 . Platen inspecteren 
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KWALITEITS
BEWAKING

1 .4  Controleer of de platen vrij zijn van: 
•  gebrokkelde of gebroken randen; 
•  dun toelopende randen (Afb. 4); 
•  gaatjes (max. 10 per Ø 50 mm).

1 .5  Controleer of: 
•  de platen geen kleurverschil vertonen; 
•  de deeltjes uniform verdeeld zijn in de platen; 
•  de platen aan de voorzijde voorzien zijn van een beschermfolie.

2 .1  Controleer HI-MACS® vormen ook op: 
•  kleurverschillen ten opzichte van de voorgestelde plaat  
   (zie technische gegevens voor de juiste montage) 
•  zwarte plekken en bladders 
•  gaatjes 
•  scheuren, afbrokkelingen en breuk 
•  kwaliteit van de bovenrand voor lassen

2 .2   Als u bedenkingen mocht hebben over de kwaliteit van HI-MACS® producten, 
neem dan contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

2 . Vormen inspecteren

Afb . 1 Afb . 2

Afb . 4

Dun toelopende randen of
afbrokkeling

Vlak oppervlak

1.5 mm

1000 mm

▼

▼

▼

▼

Vervorming (glimlach)

1.5 mm

760 mm

▼

▼

Afb . 3

Vervorming (frons)

▼

▼
1.5 mm

760 mm

▼

▼
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GEREEDSCHAP EN
ACCESSOIRES

1 .1  LG Hausys raadt bepaald gereedschap aan voor producenten en bepaalde leveranciers 
waarmee deze hun verwerkings- en montagekosten kunnen verlagen en waarmee 
verwerkers hun processen efficiënt kunnen laten verlopen.

1 .2 Een tafelcirkelzaag of platenzaag is ideaal om volledige platen op maat te zagen.

1 .3  Afhankelijk van de toepassing kunt u ook een freesbank, groefmachine of CNC-machine 
gebruiken.

1 .4  Voor bepaalde HI-MACS® projecten of andere industriële houtbewerking kan ook een 
lange of brede bandschuurmachine van pas komen.

1 .5  Voor handfreesmachines raden we een heavy-duty uitvoering aan, geschikt voor frezen 
met een 12 mm as en met een vermogen van minimaal 1600 watt. (Afb. 1).

Afb . 1 Afb . 2

1 .6  Een serie schuurmachines (elektrisch of pneumatisch) onder andere: excentrisch, 
willekeurig excentrisch, hand en band. Kies altijd een machine met quick-fixschijven 
en -schuurpads van maximaal Ø150 mm (Afb. 2).

1 .7  Zorg ervoor dat u een ruime keuze aan tungsten-frezen heeft voor rechte  
sneden, profielen en montage van spoelbakken. U heeft ook profielfrezen met  
een lager nodig (nylon).

1 .8   Voor de willekeurig excentrische schuurmachine heeft u schuurschijven nodig van 
80-320 mm of groter.

1 .9  Met polijstpasta en was verhoogt u de glans van een eerder geschuurd element.  
We raden deze middelen echter alleen aan voor kunst en speciale toepassingen.

1 . Aanbevolen gereedschap en apparatuur
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GEREEDSCHAP EN
ACCESSOIRES

1 .10  Het aanbevolen afwerkingsniveau is semi-gloss 
(320 schuurpapier en Superpad S/G 1200).

1 .11 Hoogglans valt niet onder de 15 jaar beperkte garantie voor gemonteerd HI-MACS®.

1 .12 Gebruik waar mogelijk freesmachines en mallen. 

1 .13   • Een reeks klemmen voor het lijmen van neergaande en opstaande randen, 
 bijvoorbeeld A-vormige veerklemmen. 
• Lijmtangen van verschillende lengte, bijvoorbeeld 250, 400 en 1200 mm. 
• Een paar lange lijmknechten. (Afb. 3).

1 .14 Smeltlijmpistool met cassettes of pellets.

1 .15 Heavy-duty papierenpoetsdoekhouder.

1 .16 Een vast of mobiel extractiesysteem.

1 .17   Naast het bovenstaande gereedschap is een aantal soorten handgereedschap nodig. 
Zie onderstaande lijst: 

Fig . 3

Laatste revisiedatum: Februari 2019
HI-MACS® Natural Acrylic Stone – www.himacs.eu



68 | 

GEREEDSCHAP EN
ACCESSOIRES

2 . Gereedschapslijst 

TAPE (GESORTEERD) BENODIGDE
HOEVEELHEID

Veiligheidscode 

Veiligheidsmiddelen (veiligheidsbril, oordoppen, veiligheids-
schoenen, werkkleding enz.)



Freesmachine (~ 1,8 kW)
a. ondermontagetechniek
b. profielen



Freesmachine (~ 900 W)
straal profielfrees 2-3 mm



Willekeurig excentrische schuurmachine  
(pneumatisch of elektrisch)



Excentrische schuurmachine (elektrisch) (lijmmenger) 

Handbandschuurmachine 

Schrobzaag 

Hoogwaardig zaagblad 

Boormachine (elektrisch, accu) 

Lijmen 

Lijmpistool 

Mengpunten 

Smeltlijmpistool 

Lijm 

Kitpistool 

Siliconen-cartridges 

Schaaf 

Reservemes 

Set beitels 

Set schroevendraaiers 

Set lijmtangen 

Vernis 

Meetlint 

TAPE (GESORTEERD) BENODIGDE
HOEVEELHEID

Tubeknijper 

Hamer (500 g) 

Rubberhamer 

Potlood 

Puntenslijper 

Liniaal (gesorteerd) 

Winkelhaak (gesorteerd) 

Frezen (gesorteerd) 

Assemblagetafel 

Werkbanken (in hoogste instelbaar) 

Werkbanken met lade 

Klemwagen (verplaatsbaar) 

Klemmen (gesorteerd) 

Schuurstation (verplaatsbaar)
Stofzuiger
Stofzuigerbuis
Schuurpapier (micron gesorteerd, Scotch Brite,  
Superpad S/G(Jöst))



Tape (gesorteerd) 

Papieren poetsdoek 

Gedenatureerde alcohol (of een alternatief) 

Sproeifles 

Mallen (gesorteerd) 

Dunne pallets (gesorteerd) 

Lijmblokken 

centrale elektrische schakelkast
centrale stofzuiger (zwenkbuizen)
centrale perslucht
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GEREEDSCHAP EN
ACCESSOIRES

3 . Lijst van apparatuur voor laswerkplaats (basis*)

MACHINE/APPARATUUR AANBEVOLEN LASWERKPLAATS
VOOR PRODUCENT

  Stofafzuigsysteem Nedermann
Höcker – Polytechnik

  Luchtcompressor Fini

  Tafelcirkelzaag Altendorf
Met schuiftafel = > 2.80 m

  Platenzaag Striebig
Holzher

  Spindelmotor Martin

  Lange bandschuurmachine Klingspor

  Lange bandschuurmachine
Bütfering
Viet
Weber

  Werkbanken Ulmia
alternatief/zelfgemaakt

  Schragen hout
zelfgemaakt

  Klemmen Cross-Stabile
Klemsia

  Handfreesmachine Dewalt
Festo

  Willekeurig excentrische  
  schuurmachine

Festo
Dynerbrade

  Handbandschuurmachine

Festo
Dewalt
Bosch 
Holzher 
Makita

* Op basis van solid surface-beginners
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WERKPLANNING

1 .   Succesvolle montage is alleen mogelijk als u de klus nauwkeurig plant, vooral rond  
keukenapparatuur.

2 .  Positioneer een naad nooit in de buurt van een uitsparing. (Afb. 1).

3 .  Positioneer een naad nooit boven een vaatwasser of een warmte producerend apparaat.

4 .  Houd naden uit de buurt van inwendige hoeken, minimale afstand 50 mm (Afb. 2).

5 .   Versterk zo mogelijk alle naden (afb.3) met een strook HI-MACS® van 12 mm dik en  
50 mm breed en aan beide lange zijden afgeschuind onder 45°. Zorg ervoor dat de strook 
de gehele naad bedekt en verspreid de lijm over het gehele oppervlak van de strook.  
Maak de naad aan de onderkant schoon glad.

6 .  Inspecteer de locatie en controleer of er iets is dat de bewerkte platen in de kan zitten.
 
7 . Controleer de wand op oneffenheden (Afb. 4).

Afb . 2

Afb . 3 Afb . 4

50 mm

▼

▼

50 mm
▼

▼

45° 45°

Afb . 1
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ZAGEN  
HI-MACS®

1 .   De volledige HI-MACS® platen moeten in eerste instantie gezaagd worden met een  
platenzaag, portaalzaag of tafelcirkelzaag. Let erop dat u altijd de volledige ondersteunt 
tijdens het zagen.

2 .   Zaagbladen met drievoudig geslepen tanden geven het beste resultaat (Afb. 1). Een  
standaard 300 mm zaagblad moet 96 tanden hebben en het liefst met een  negatieve 
spaanhoek. (Afb. 2).

3 .   Het is belangrijk om spanningsbreuken te voorkomen bij het zagen van HIMACS® platen, 
want dit kan later tot scheurvorming leiden. Als er kleine afbrokkelingen of scheuren 
zichtbaar zijn bij het zagen, zorg er dan voor dat de randen altijd afgewerkt zijn met een 
freesmachine of een freesbank.

4 .   Zaag HI-MACS® platen nooit met een schulpzaag of een decoupeerzaag. Bij verwerking  
op locatie kan een mobiele cirkelzaag worden gebruikt, mits de rand vervolgens met  
een frees wordt afgewerkt. Maar de beste en efficiëntste manier is om de freesmachine 
alleen te gebruiken voor een rechte rand of met een mal.

Afb . 1

5°

15°
0 .3°

Afb . 2

5°

15°
0 .3°

45°
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NADEN
VOORBEREIDEN

1 .1   Twee delen HI-MACS® kunnen op verschillende manieren bewerkt worden voor een lasnaad. 
De kwaliteit van de bewerkte rand is echter het belangrijkste.

1 .2   De betrouwbaarste methode is de "spiegelsnede"-techniek met een handfreesmachine, 
waarbij de beide aansluitende randen in een handeling worden bewerkt. Plaats de twee 
delen op een lastafel (Afb. 1) met een tussenruimte van 9 mm. Klem ze vast met G-tan-
gen of lijmtangen. Klem een metalen of compacte rechte geleider aan één van de delen  
en aan een sterke stabiele tafel. Monteer een 12 mm tungsten flute-frees in een hand-
freesmachine en beweeg de machine gestaag in één richting van uw lichaam vandaan  
en frees beide delen tegelijk. Frees met een lage snelheid en zonder haperen. Controleer 
na de bewerking of de naden perfect aansluiten en markeer de bijbehorende delen met 
een potloodstreep.

1 .3   Het is ook mogelijk om beide zijden onafhankelijk te frezen met behulp van een standaard 
werkbank en een rechte geleider (Afb. 2). Klem het werkstuk eerst op de werkbank en 
bevestig de geleider zo op de plaat, dat de frees in totaal 1,5 mm verwijdert. Schuif de 
freesmachine met een lage snelheid zonder haperen langs de geleider. Doe dit ook voor 
het tweede deel en controleer vervolgens de nauwkeurigheid van de naad. Als de randen 
niet aansluiten, moet u één of beide randen opnieuw frezen. (Met een wavy-profielfrees 
voorkomt u hoekverschillen tussen de twee delen).

1 .4   Beide bewerkte randen moeten na het frezen geschuurd worden met 150/180 schuur-
papier en als voorbereiding op het verlijmen worden schoongemaakt met gedenatureerde 
alcohol (of aceton) op een witte schone doek of op witte industriële papieren poetsdoek

1 .5   CNC's wordt steeds meer gebruikt voor frezen en nesting. Dergelijke apparatuur wordt 
steeds efficiënter, vooral voor de productie van kleine series of maatwerk.

1 . Frezen

Afb . 1 Afb . 2
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NADEN
VOORBEREIDEN

2 .1  Als de randen zijn bewerkt, geschuurd en gereinigd, zijn ze klaar om gelijmd te worden.

2 .2   Bedek voor u gaat lijmen de bak onder de lastafel met doorzichtige folie om eventuele 
lijmresten op te vangen (Afb.1).

2 .3   Klem de platen tegen elkaar aan met bijvoorbeeld lijmtangen. Hiervoor moet u kleine  
blokken aan de plaat lijmen met smeltlijm. (Afb. 2). U moet, voordat het werk is afgerond,  
nog een aantal stappen uitvoeren.

2 .4  U kunt ook lijmknechten gebruiken, maar draai ze niet te strak vast.

2 .5  Zet het HI-MACS®-lijmsysteem klaar (zie pagina 83: Schuurproces).

2 .6  Breng tape aan op beide uiteinden alvorens de lijm aan te brengen. 

2 .7   Breng een ononderbroken lijmril aan over het gehele te lijmen deel. (Afb. 3). Versterk de  
naad over de gehele lengte en duw de platen tegen elkaar aan, zodat er een gelijkmatige 
lijmril uit de naad gedrukt wordt.

2 . Naden lijmen

Afb . 1

Afb . 2

Afb . 3

Lastafelbak
bedekt met transparante folie

Blokken bevestigd aan de platen

Versterkte naden
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NADEN
VOORBEREIDEN

2 .8   Klem het geheel samen, maar niet te strak want dat leidt tot een zwakke verbinding vanwege 
een tekort aan lijm.

2 .9   Verwijder de klemmen zodra de lijm volledig is uitgehard en hard aanvoelt. 10.15 Verwijder 
overtollig uitgeharde lijmresten met een handfreesmachine op glijders of met een kleine 
scherpe blokschaaf. Gebruik zo mogelijk geen beitels.

2 .10   Standaard stuiknaden blijven een zwak punt van het geheel. Versterk de naad daarom aan 
de onderzijde met een stuk HI-MACS® (Afb. 3). Als de naad blootstaat aan hitte, is het sterk 
aan te bevelen op de randen van de versterkingsstrook af te schuinen (45°) over de volle 
lengte van de naad en om de achterzijde van strook geheel te voorzien van een lijmlaag en 
om de uitgedrukte lijm te verwijderen en glad af te werken.

2 .11   Werk de naad af door deze te schuren met 180/240 korrel gevolgd door 320 korrel en 
Scotch Brite (grijs) of Superpad S/G 1200. Concentreer u niet op alleen de naad, want dan 
ontstaat er een lichte verdieping rond de naar.

2 .12  Zie voor gedetailleerde schuurinstructies technisch bulletin "Schuren HI-MACS®".
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LIJM

1 .   Het speciaal samengestelde lijmsysteem van HI-MACS® is beschikbaar in 45 ml en 250 ml en 
in verschillende kleuren.

2 .   Elke lijmtube heeft een maximale houdbaarheid zoals hieronder beschreven. Controleer voor 
gebruik af de lijm geschikt is, bekijk de productiedatum op het etiket van het product zelf en 
op de verpakking van LG Hausys.  
 
Houdbaarheid voor alle kleuren:  
5-jaar na productiedatum

3 .   bewaar lijm onder koele (ongeveer +8 °C tot maximaal +15 °C) en droge omstandigheden. 
Bewaar de ongeopende HI-MACS® lijmtubeverpakkingen en HIMACS® lijm-cartridges in een 
donkere ruimte, voorkom blootstelling aan zonlicht en plaats de lijm niet in de buurt van 
warmtebronnen.

4 .  Houd HI-MACS®-lijm uit de buurt van kinderen.

5 .  Zie voor meer informatie over gezondheid en veiligheid het MSDS-blad.

6 .  Zie voor meer informatie over HI-MACS®-assemblagelijm pagina 52.

1 . Naadlijmen

  Meer informatie: Technisch bulletin 11
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ADHESIVE

NR KLEUR NAAM LIJM

1 G001 Desert Sand H04 Peanut

2 G002 Grey Sand H03 Grey

3 G004 White Quartz H36 Silver

4 G005 White Granite H03 Grey

5 G007 Platinum Granite H03 Grey

6 G009 Black Sand H42 Merapi

7 G010 Black Pearl H07 Black

8 G015 Midnight Pearl H10 Blue

9 G031 Black Granite H07 Black

10 G034 Arctic Granite H36 Silver

11 G038 Sea Oat Quartz H04 Peanut

12 G048 Beach Sand H04 Peanut

13 G050 Tapioca Pearl H36 Silver

14 G058 Moonscape Quartz H04 Peanut

15 G063 Allspice Quartz H14 Sephia

16 G074 Mocha Granite H37 Mocca

17 G100 Peanut Butter H04 Peanut 

18 G101 Crystal Beige H01 Satin White

19 G102 Grey Crystal H03 Grey

20 G105 Brown Pearl H35 Dark

21 G106 Riviera Sand H04 Peanut 

22 G107 Pebble Pearl H03 Grey

23 G108 Lunar Sand H36 Silver

24 G554 Urban Concrete H22 Perna Grey

25 G555 Steel Concrete H114 Pantheon

26 M551 Chic Concrete H114 Pantheon

27 M552 Shadow Concrete H114 Pantheon

28 M553 Ebony Concrete H115 Colosseum

29 M201 Terni H68 Terni

30 M206 Monza H07 Black

31 M303 Capri H62 Clay

32 M306 Breeze White H02 Arctic White

33 M422 Cremona H36 Silver

34 M426 Laviano H03 Grey

35 M427 Bellizzi H36 Silver

36 M428 Ispani H36 Silver

37 M501 Edessa H02 Arctic White

38 M904 Naples H107 Marta Grey

39 S001 Satin White H01 Satin White

40 S002 Almond H04 Peanut

41 S005 Grey H03 Grey

42 S006 Arctic White H02 Arctic White

43 S009 Cream H20 Cream

44 S022 Black H07 Black

45 S025 Fiery Red H18 Red

46 S026 Banana H17 Banana

 NR KLEUR NAAM LIJM

47 S027 Orange H19 Orange

48 S028 Alpine White H16 Alpine White

49 S029 Ivory White H32 Ivory

50 S033 Nordic White H16 Alpine White

51 S034 Diamond White H113 Diamond White

52 S100  Coffee Brown H37 Mocca

53 S102 Babylon Beige H52 Babylon Beige

54 S103 Concrete Grey H53 Concrete Grey

55 S104 Toffee Brown H54 Toffee Brown

56 S106 Lemon Squash H104 Lemon Squash

57 S108 Marta Grey H107 Marta Grey

58 S109 Steel Grey H101 Steel Grey

59 S111 Dark Night T09 Dark Night

60 S115 Deep Indigo T08 Deep Indigo

61 S116 Festival Pink H106 Festival Pink

62 S117 Midnight Grey H35 Dark

63 S118 Mink H128 Grey

64 S119 Evergreen H125 Green

65 S120 Cosmic Blue H127 Navy

66 S121 Suede H126 Beige

67 S201 Nougat Cream H04 Peanut

68 S203 Sky Blue H30 Dawn Misty

69 S212 Light Green H56 Light Green

70 S302 Opal T02 Opal

71 S303 Sapphire T03 Sapphire

72 S304 Ruby T04 Ruby

73 S305 Emerald T05 Emerald

74 VA01 Santa Ana H03 Grey

75 VE01 Tambora H20 Cream

76 VB02 Cima H45 V/Black

77 VA22 Frosty H03 Grey

78 VG21 Maui H49 Maui

79 VW01 Gemini H36 Silver

80 T010 Nebula H02 Arctic White

81 T011 Venus H01 Satin White

82 T017 Andromeda H16 Alpine White

83 T018 Carina H02 Arctic White

84 T019 New Moon H01 Satin White

85 T020 Hercules H22 Perna Grey

86 P102 Kold Silver H111 Kold Silver

87 W001 Ice Queen H16 AL/White

88 W003 Shadow Queen H58 Pebble Pearl

89 W004 Star Queen H42 Merapi

90 W007 Lentil H20 Cream

91 W010 Red Quinoa H39 Latte
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UITSPARINGEN IN
HI-MACS®

1 .  Inwendige hoeken van uitsparingen voor spoelbakken, kookplaten en andere accessoires  
staan altijd bloot aan grotere spanningen en moeten daarom zeer nauwkeurig behandeld 
worden volgens de nieuwste aanwijzingen in deze Verwerkingsrichtlijnen of aanvullende 
technische bulletins.

2 .  Frees de uitsparing uit met een CNC-machine of een handfreesmachine en een mal. 

3 .  Rond de hoeken af met een zo groot mogelijke straal (R >= 8 mm). (Afb. 1).

4 .  Zorg altijd voor een afronding met een straal R = 3 mm aan beide zijden van de rand van  
de uitsparing (of gebruik een profielfrees: Titman no XC 341*12). (Afb. 2). 

5 . Positioneer geen naad en geen enkele lijmverbinding over welke soort kookplaat dan ook.

6 .  De binnenrand van de uitsparing voor een kookplaat moet bedekt worden met zelfhechtende 
noepreen- of koawool-tape en worden afgedekt met zelfhechtende aluminium reflecterende 
tape (3M, tape no.: 425). Dit voorkomt excessieve warmteopbouw en het potentiële risico op 
spanningsscheuren.

7 .  Houd zo mogelijk altijd minstens 3 mm ruimte vrij tussen de onderkant van het apparaat en  
de rand van de HI-MACS® (afhankelijk van het type kookplaat moet u mogelijk een vulstuk 
gebruiken).

Afb . 2

HIMACS®
plaaten

Afb . 1

x
Réf .

XC341*12

D
(Grootste diameter 

van de frees) 
 

35 mm

d
(Diameter van 

het lager)

16 mm

NL
(Maximaal 

gebruik van de
frees)

36 mm

GL
(Totale lengte)

107 mm

R
(Straal)

3 mm

HI-MACS®

12 mm ±
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NEERGAANDE RAN-
DEN EN BALKEN

1 .  Neergaande randen aan HI-MACS® platen bieden allerlei designmogelijkheden.

2 .  Eén van de gemakkelijkste manieren om een neergaande rand te maken is om eenvoudig een 
stapel lagen HI-MACS® tegen de onderzijde van de plaat te bevestigen. (Afb. 1).

3 .  Zaag eerst de stroken enigszins te ruim af en schuur de onderkant met 120 korrel schuur-
papier. Reinig met gedenatureerde alcohol en een witte doek.

4 .  Breng genoeg HI-MACS®-naadlijm aan op de stroken en smeer deze uit met een houten of 
kunststof spatel.

5 .  Klem de stroken elke 70 mm tot 80 mm vast met veerklemmen en laat de lijm uitharden 
(ongeveer 45 minuten bij +20 °C). Controleer of er een redelijke hoeveelheid lijm uit de naad 
gedrukt wordt als de klemmen zijn aangebracht (Afb. 2).

6 .  Zodra de lijm volledig droog is, kunt u het oppervlak glad maken met een tafelcirkelzaag.  
Frees vervolgens het gewenste profiel aan de rand met een handfreesmachine of een  
tafelschaaf (Afb. 3).

7 .  U kunt neergaande randen soms ook haaks op de rand aanbrengen, vooral bij bredere randen. 
De beste manier om zo'n detail te maken is eerst een sponning onder aan de rand van de plaat 
te maken met een diepte van ongeveer 1-2 mm (Afb. 4).

8 .  De sponning heeft twee functies. Ten eerste vergroot deze de sterkte van de las en ten tweede 
minimaliseert deze het effect van ongelijkmatige verdeling van deeltjes.

9 .  Schuur zoals altijd de inwendige randen van de sponning en de overeenkomstige randen van  
de neergaande rand met 150/180 korrel schuurpapier en reinig ze met een witte doek en 
gedenatureerde alcohol (Afb. 4).

Afb . 1 Afb . 2

Afb . 3 Afb . 4

  Meer informatie: Technisch bulletin 6
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NEERGAANDE RAN-
DEN EN BALKEN

10 .  Breng voldoende lijm aan en klem de rand elke 70 mm tot 80 mm vast met lijmtangen  
(Afb. 5).

11 .  Controleer of er een lijmril ontstaat aan zowel de inwendige als uitwendige rand van de naad 
(Afb. 5). Als de lijm volledig is uitgehard, verwijder dan de uitgedrupte lijm met een handfrees-
machine. Gebruik een rechte frees met een nylon lager.

12 .  Het is mogelijk om gebogen neergaande randen te maken aan een blad door de randen te 
thermoformen alvorens ze te verlijmen. Zie het onderwerp Thermoforming op pagina 86 voor 
thermoformtechieken (echter tijdrovender en beperkt in termen van profiel).

13 .  Thermoformingis één oplossing voor inwendige en uitwendige hoeken. U kunt ook HIMACS® 
platen stapelen bij deze hoeken en frezen met een handfreesmachine.

14 .  Voor een "waterval"-rand moet u een sponning in de bovenplaat maken en een groef in de 
randplaat (Afb. 6).

15 .  Zorg dat de verbinding tussen de sponning en de groef niet te strak maar ook niet te los zit 
(Afb. 7).

16 .  Klem de delen samen met een lijmknechten en laat de lijm volledig uitharden.

17 .  Frees de randen met een speciaal gemaakte frees met nylon-lager, vanaf de bovenrand  
(Afb. 7).

Afb . 5
Afb . 6

Afb . 7
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ACHTERWANDEN

1 .  U kunt een opstaande rand of gebogen achterwand maken met een rechte of afgeronde 
inwendige naad (Afb.1).

2 .  Eén methode is een rechte opstaande rand op de rand van een blad, bevestigd met HI-MACS®-
lijm of geschikte siliconenkit van de juiste kleur.

3 . Een veelgebruikt alternatief is een holle opstaande rand met een inwendige ronding. 

4 .  Maak eerst aan de bovenzijde van de plaat die het blad gaat vormen, een sponning van 2 mm 
diep en 25 mm breed (Afb. 2).

5 .  Zaag een stuk HI-MACS® van 25 mm breed. Dit wordt de inwendige hoek. Gebruik een frees 
met een straal van 10/12 mm in een bovenfreesmachine of freesbank (Afb. 3).

6 . Zaag een recht stuk HI-MACS® op de gewenste hoogte van de uiteindelijke opstaande rand.

7 .  Schuur alle te verlijmen randen met 150/180 korrel schuurpapier en reinig ze met gedenatu-
reerde alcohol en een witte doek.

8 .  Breng voldoende lijm aan op alle randen en klem vast met lijmtangen. Laat de lijm volledig 
uitharden alvorens te schuren (Afb. 4).

Afb . 2

Afb . 4Afb . 3

Afgeschuinde rand

Afb . 1

Silicone

  Voor meer informatie over montage op locatie bij de klant: Technisch bulletin 2 + 3

  Voor meer informatie over achterwanden: Technisch bulletin 7
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SUB-MONTAGE

1 .  Gegoten spoel- en wasbakken kunnen op twee manieren worden bevestigd: tegen de onderkant van de plaat 
met een sponning als de plaat en de bak dezelfde kleur hebben (Afb. 1) of zonder sponning als de plaat en de 
bak verschillend van kleur zijn (Afb. 1a).

2 .  Maak een sponning (45°) als de plaat en de bak dezelfde kleur hebben. Dit minimaliseert mogelijk kleurverschil 
tussen de bak en de plaat. Deze methode wordt gedekt door de beperkte garantie op montage.

3 .  Positioneer de uitsparingsmal correct op de achterzijde van de HI-MACS® plaat en bevestig deze met klemmen, 
of maak de uitsparing en de sponning met een CNC-machine volgens de beschikbare tekening of de gekozen 
vorm. Download vormbestanden op request/demand/web-site www.himacs.eu

4 .  Frees de uitsparing (met de wijzers van de klok mee). Gebruik een scherpe 10 mm enkele-flute carbide frees  
met een 30 mm hulsgeleider.

5 .  Verwijder de uitsparingsmal en positioneer de sponningsmal. Gebruik een scherpe 20 mm dubbele-flute carbide 
frees (mantelkopfrees) met een 30 mm hulsgeleider. Stel de diepte van de frees zo in dat er 4 mm ruimte 
overblijft.

6 .  Verwijder de sponningsmal en reinig de randen zoals gebruikelijk (gedenatureerde alcohol/witte doek).

7 . Maak HI-MACS®-lijm en lijm de bak in het blad.

8 . Klem de wasbak vast. Klem de wasbak niet te strak en laat de lijm uitharden (ongeveer 45 minuten bij +18 °C).

9 . Neem de klemmen weg en draai de plaat om.

10 .  Schuin de uitsparing af met een tungsten profielfrees met nylon lager. Frees altijd een profiel van 45°.  
Gebruik geen afronding want dat kan kleurverschil tussen de plaat en de bak zichtbaar maken.

11 . Schuur en werk af tot een standaard semi-glass afwerking zoals aanbevolen. 

12 .  Als u een spoel- of wasbak recht tegen de onderkant van de plaat wilt monteren, schuur dan de achterkant 
van de plaat met 180 korrel schuurpapier en lijm de bak met HIMACS®-lijm onder tegen de plaat.

Afb . 1

HI-MACS®
wasbak  
(zelfde kleur als    
   de bak).

HI-MACS®-lijm

45° hoek

HI-MACS® plaat (zelfde kleur als de bak)

LG HI-MACS®-adhesive 

LG HI-MACS® sheet (different color as bowl)

LG HI-MACS® 
Bowl (different 
color as sheet)

Afb . 1a
HI-MACS®-lijm

HI-MACS®
wasbak 
(andere kleur 
dan de plaat)

HI-MACS® plaat (andere kleur dan de bak)
Position-blocks

Back of LG HI-MACS® sheet

Afb . 2

Achterkant van LG HIMACS®

Positioneerbl

  Voor meer informatie over montage op locatie bij de klant: Technisch bulletin 2 + 3

  Voor gedetailleerde informatie over montage van vormen: Technisch bulletin 5
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SUB-MONTAGE

13 . Positioneer de bak en maak positioneerblokken vast (Afb. 2).

14 . Maak een kleinere uitsparing met een afzonderlijke houten mal. 

15 .  Schuur voordat u gaat lijmen, beide hechtvlakken met 150/180 korrel schuurpapier en reinig 
ze met gedenatureerde alcohol en een witte doek. 

16 . Maak HI-MACS®-lijm en klem de beide delen aan elkaar met een klem (Afb. 3).

17 .  Als de lijm volledig is uitgehard, steekt u een 12 mm tungsten frees door de plaat om toegang  
te maken voor een rechte rollagerfrees. Wissel de frees in de freesmachine en verwijder 
overtollige plaat boven de was- of spoelbak.

18 . Schuur de naad op de normale manier met schuurpapier met verschillende korrel. 

19 . Veiligheidschecklist: 
 • Controleer elektrisch gereedschap voor gebruik.
 • Gebruik altijd scherpe frezen.
 • Draag altijd een veiligheidsbril of een masker.
 • Draag geen loshangende kleding.
 • Werk in een goed verlichte en goed geventileerde ruimte.

20 .  De overloop en de wastafel/waskom die u hebt ontvangen, moeten nog met elkaar worden 
verbonden. Voor de installatie gaat u als volgt te werk:

 •  Plaats het overloopstuk in de juiste positie achter het overloopgat aan de achterzijde van 
de wastafel/waskom.

 •  Maak met een witte HI-MACS®-lijm een lijmbed rond het kunststof gedeelte zoals 
aangegeven in afbeelding 4.

 • Zorg ervoor dat lijm niet naar beneden druipt.
 • Houd het overloopstuk op zijn plaats met verwijderbare tape.
 •  Zorg ervoor dat het overloopstuk correct is geplaatst en dat er niet te veel lijm uit de 

binnenkant van het kunststof overloopstuk wordt geperst. Anders biedt de wastafel/
waskom na installatie mogelijk niet zo'n mooie aanblik.

 •  Houd de overloop vast op zijn plaats tot de lijm volledig is uitgehard en verwijder daarna 
de tape.

Clamping system

Back of LG HI-MACS® sheet

Afb . 3

Achterkant van HIMACS® plaat

Klemsysteem

Afb . 4
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SCHUURPROCES

1 .  Het laatste proces bij de verwerking van HI-MACS® elementen is schuren (en/of polijsten voor 
bepaalde toepassingen)..

2 .  Normaal gesproken schuurt u eerst het gehele element met 120 korrel schuurpapier. Als de 
plaat niet bewerkt is, kunt u ook met 280 of 320 korrel beginnen.

3 .  Gebruik tijdens het schuren altijd een stofafzuigsysteem. Dit vangt losse schuurkorrels op en 
voorkomt ongewenste krassen.

4 .  Bouw op tot een fijnere korrel. Maak de oppervlakken tussendoor telkens schoon met een 
vochtige doek. Eindig met 320 korrel schuurpapier, gevolgd door S/G 1200 van Jöst voor het 
aanbevolen semi-gloss afwerkingsniveau.

5 .  U verhoogt de glans van het oppervlak met 1200/1500/1800 natte of droge Scotch Brite pads 
of polijstpasta van 3M of andere fabrikanten. Hoogglansafwerking vergt veel onderhoud en 
wordt niet aanbevolen voor normaal gebruik. De afwerking is echter ideaal voor kunstvoorwer-
pen. Hoogglansafwerking valt NIET onder de 15-jarige beperkte garantie voor gemonteerde 
producten.

6 .  Beweeg de schuurmachine voortdurend langzaam in kringen, eerst van links naar rechts en 
daarna van voor naar achter (Afb. 1). Gebruik de juiste apparatuur, bijvoorbeeld een willekeurig 
excentrische vlakschuurmachine. Gebruik voor vlakke oppervlakken altijd een harde schuurpad. 
Voor gebogen oppervlakken raden we zachte of superzachte schuurpads aan.

7 .  Concentreer u nooit op één specifiek gebied, met name in de buurt van de naden, want dit kan 
tot indrukkingen leiden.

8 .  Veeg na iedere schuurstap het stof weg en ga dan verder met de volgende stap.

9 .  Let erop dat het schuren van sommige donkere kleuren meer zorg vereist dan van sommige 
lichtere kleuren.

Afb . 1

  Meer informatie: Technisch bulletin 4
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SUBCONSTRUCTIE

1 .  HI-MACS® Natural Acrylic Stone™ moet in hoofdzaak ondersteund worden om elke vorm van 
inzakken te voorkomen.

2 . Afhankelijk van de toepassing worden de volgende dragende materialen aanbevolen: 

 • Stalen of roestvrijstalen profielen
 • Aluminium profielen
 • Vochtwerende MDF-, multiplex- of spaanplaat
 • Gipsplaat of andere bouwplaat

3 .  Voor gebruik als keukenwerkblad wordt een dragend frame sterk aanbevolen. Er kan een 
volledige dragende constructie worden toegepast, maar dat is niet per se nodig (Afb.1).

4 .  Breng alle dragende constructiedelen met elastische siliconenkit of met permanent elastische 
PU-lijm aan op de achterkant van de HI-MACS® plaat, bij voorkeur in druppels op een onderlin-
ge afstand van maximaal 100 mm.

5 . Houten balken moeten ongeveer 80 mm breed zijn. 

6 . Er moeten uitsparingen voor de versterkingsstroken worden aangebracht.

Banded with silicone dots

Banded with silicone dots

LG HI-MACS® sheet
(counter top)

~ 600 

~ 80 

Afb . 1

Afgesloten met druppels siliconenkit

Afgesloten met 
druppels siliconenkit HI-MACS® plaat (werkblad)

  Voor meer informatie over montage op locatie bij de klant: Technisch bulletin 2 + 3
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REPARATIES

1 .  Een van de belangrijkste voordelen van HI-MACS® is de mogelijkheid om het na een ongeluk  
te repareren. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, afhankelijk van het soort schade. 

2 .  Krassen kunnen vaak weggeschuurd worden met Scotch Brite schuursponsjes, schuurmiddel  
of zelfs schuurpapier.

3 .  Kleine deukjes kunnen worden uitgeboord en opgevuld met HI-MACS®-lijm van dezelfde kleur. 
Zorg ervoor dat u het gat overvult en probeer luchtbelletjes te verwijderen voordat de lijm 
uithardt. Als de lijm is uitgehard, kunt u deze op de normale manier gladschuren. Het gerepa-
reerde gebied moet echter worden opgenomen in het bestaande werkblad.

4 .  Bij grotere beschadigingen, vooral met Granite- en Sand-kleuren, is als alternatief ook een 
reparatie met een plug mogelijk. Er zijn frezen beschikbaar van Titman of Trend (Afb. 1).

5 .  Bij grote schade als scheuren of brandvlekken moet een 9 of 12 mm dik, driehoekig stuk 
HI-MACS® (zelfde dikte als de plaat zelf) worden gemonteerd. Maak een mal als te zien in  
Afb. 2 en klem het op het oppervlak rond het beschadigde gebied. Frees het deel uit met  
een handfreesmachine. Zaag met dezelfde mal een deel uit een restant HI-MACS® plaat  
van dezelfde kleur, of beter nog, om kleurverschil te voorkomen, uit dezelfde plaat.

6 .  Lijm het driehoekige stuk vast met HI-MACS®-lijm en versterk de onderzijde (Afb. 3).

7 .  Om een gebroken naad te repareren, freest u eerst een V-groef uit over de gehele lengte  
van de scheur.

8 .  Zaag een vierkant stuk bijpassend HI-MACS® af dat 90° gedraaid in de groef past (Afb. 4).

9 .  Smeer HI-MACS®-lijm in de groef en druk het vierkante deel in de groef totdat er voldoende 
lijm naar boven gedrukt wordt.

10 .  Als de lijm volledig is uitgehard, schuur het gerepareerde deel dan glad als normaal.  
Breng een versterking aan onder de naad.

11 . Bewaar de uitsnede voor de wasbak of spoelbak in uw kast voor eventuele reparaties.

Afb . 1 Afb . 2 Afb . 3 Afb . 4
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THERMOFORMING

1 .  HI-MACS® is in een scherpe bocht te vormen door verhitting. Voor succesvolle thermoforming 
moet de oven de gehele plaat verhitten.

2 .  De platen moeten verhit worden tot een temperatuur van 160 tot 180 °C, maar mogen nooit 
warmer worden dan 200°C.

3 . Verwijder de beschermfolie voordat u de platen verhit.

4 .  De minimale buigradius voor 12 mm dikke HI-MACS® is ongeveer 45 mm voor Solid-, Pearl- en 
Sand-kleuren en 100 tot 120 mm voor Quartz- en Granite-kleuren. Hoe scherper de buiging, 
hoe groter het wit-effect is.

5 .  De platen moeten normaal gesproken 15 tot 30 minuten worden verhit, afhankelijk van de 
productiebatch (productiedatum), de verhittingstemperatuur en de oven. Een uitsparing in de 
achterkant van het te buigen gebied zorgt voor kortere verhittingstijd en maakt een kleinere 
buigingsstraal mogelijk. Afb. 1.

6 .  Als het werkstuk de vereiste temperatuur heeft bereikt, neem het dan uit de oven met oven - 
handschoenen en plaats het onmiddellijk in de mal. Afb. 2. Er is een buiten- en binnenmal nodig. 
Laat het verhitte materiaal in de mal krimpen.

7 .  Laat de plaat in de mal, totdat deze tot minstens 60 °C is afgekoeld (in het algemeen 20 tot  
40 minuten, afhankelijk van het materiaal van de mal). Draag altijd hittewerende handschoenen 
bij deze handeling.

8 .  Pas nooit schokkoeling toe, want dat leidt tot spanningen in het materiaal. 

9 .  Als u HI-MACS® bij lagere temperatuur probeert de buigen of als u de verhittingscyclus 
verkort, dan zal de rand vaak wit worden of scheuren.

10 .  Als de plaat weer volledig stijf is, kan de gebogen rand normaal worden geschuurd en afgewerkt.

Afb . 1

R

Houten
mal

Mal maken

Vormproces

Steunplaat

Laatste stap

Afb . 2

  Voor meer informatie: Technisch bulletin 8
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GEBRUIK EN
ONDERHOUD

1 .  Algemene dagelijkse vlekken 
HI-MACS® is een volledig homogeen materiaal. Aange-
zien het geen poriën heeft, kunt u het eenvoudig en 
gemakkelijk schoonmaken met een vochtige doek of 
spons en een mild reinigingsmiddel. Op matte afwer-
kingen kunt u ook een huishoudelijk schuurmiddel ge - 
bruiken. Om de uniforme uitstraling van uw product te 
behouden, is het bovendien goed het van tijd tot tijd op 
te wrijven met een mild schuurmiddel of vochtige spons. 

2 .  Hardnekkige vlekken 
Hardnekkige vlekken, veroorzaakt door kleurmiddelen 
in voedsel, thee of vruchtensap zijn gemakkelijk te 
verwijderen met een bleekmiddel (niet langer dan vijf 
minuten op het werkblad laten zitten). Reinig het opper - 
vlak met een huishoudelijke allesreiniger en spoel het 
af met schoon water. Op matte afwerkingen kunt u 
ook een schuurmiddel gebruiken. Nagellak is eenvoudig 
te verwijderen met nagellakverwijderaar (acetonvrij)  
of een schuurmiddel. 

3 .  Zure reinigingsmiddelen 
Sommige reinigingsmiddelen bevatten zuren, bijvoor-
beeld methylchloride of aceton. Gebruik deze producten 
niet op HI-MACS® oppervlakken. Als één van deze pro- 
ducten per ongeluk in aanraking komt met het materi-
aal, moet u voor de veiligheid het oppervlak afspoelen 
met zeepwater om verkleuring te voorkomen. 
 
HI-MACS® is een ecologisch materiaal. Vanwege de 
samenstelling uit mineralen en acryl, en het "afvalvrije" 
verwerkingsproces, heeft het de hoogste score voor 
milieuvriendelijkheid.  
 
Als er geen naden zijn, kan er zich ook geen vuil in 
ophopen. HI-MACS® is eenvoudig en gemakkelijk 
naadloos te lassen. Befaamde hotels en restaurants 
vertrouwen op HI-MACS® vanwege het gemakkelijke 
onderhoud.

4 .  Hete voorwerpen  
Plaats nooit hete schalen of pannen rechtstreeks 
vanuit de oven of vanaf de kookplaat op het HI-MACS® 
oppervlak. Leg er een mat of een plank onder om 
beschadiging van het product te voorkomen. Draai 
altijd de koude kraan open als u kokende vloeistoffen 
in HI-MACS®-spoelbakken of -wastafels giet. 

5 .  Brandvlekken 
Kleine brand- of nicotinevlekken zijn gemakkelijk te 
verwijderen met een schuurmiddel of een harde schuur-
spons. Als de hoogglansafwerking hierdoor mat wordt, 
dan is dit eenvoudig te verhelpen door het oppervlak 
te poetsen met een zachte schuurspons.

6 .  Scherpe voorwerpen 
HI-MACS® is zeer goed bestand tegen slijtage die het 
dagelijks gebruik met zich meebrengt. Wees echter 
wel voorzichtig met puntige of scherpe voorwerpen. 
Deze kunnen insnijdingen of krassen achterlaten op 
het HIMACS®-oppervlak. U kunt kleine insnijdingen of 
krassen zonder veel moeite zelf repareren, maar we 
raden aan om professionele hulp in te roepen voor 
bijzonder diepe insnijdingen.

7 .  Kwaliteit en milieu 
Alle HI-MACS®-producten worden vervaardigd conform 
de internationale kwaliteitsnorm voor systemen en 
processen, ISO 9001, en de internationale norm voor 
milieumanagement, ISO 14001.

Als hij lang en hard heeft gezocht naar een duurzaam en sterk materiaal van superieure kwaliteit, dan willen
we u graag feliciteren met uw keuze voor HI-MACS® Natural Acrylic Stone™. Het materiaal is slijtvast,
extreem vlekafstotend en dus gemakkelijk te onderhouden. We willen u een aantal eenvoudige tips geven
voor het verzorgen van het product zodat u jarenlang kunt genieten van de buitengewone kwaliteit.
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HI-MACS® 15-jarige beperkte garantie op gemonteerd product

Deze beperkte garantie dekt alle HI-MACS® producten die geproduceerd of op de markt gebracht 
zijn door LG Hausys Europe. De garantie dekt ook afgewerkte producten als ze zijn verwerkt en 
gemonteerd door een lid van de HI-MACS® Quality Club. LG Hausys Europe garandeert uitdrukke-
lijk aan de eigenaar van een gemonteerd HI-MACS® product waarvoor de richtlijnen voor toepas-
sing, verwerking en montage van HI-MACS®, zoals gepubliceerd door LG Hausys Europe, zijn 
nageleefd, HI-MACS® te repareren of vervangen als het product gebreken door productiefouten 
vertoont, gedurende 15 jaar vanaf het moment van eerste montage. LG Hausys Europe draagt in 
dat geval de kosten voor het materiaal en bovendien die voor montage, transport en verwerking.

De oorspronkelijke koper kan de garantie overdragen op de nieuwe eigenaar. De garantie wordt 
pas verleend als een aankoopbewijs of een ander bewijs van de oorspronkelijke aankoopdatum bij 
een van onze leden van HI-MACS® Quality Club wordt overgelegd. Als bovengenoemd document 
niet beschikbaar is, is de garantie niet van toepassing. Deze garantie geldt niet voor schade die is 
ontstaan in de volgende gevallen:

1 . Onjuiste verwerking en montage van uw HI-MACS®:
 • verwerking en montage zijn niet uitgevoerd door een lid van HI-MACS® Quality Club;
 •  aanbevolen procedures in de richtlijnen voor toepassing, verwerking en montage zijn niet 

nageleefd (platen 6 mm voor verticale toepassing; 9 mm voor horizontale toepassing zonder 
warmtebron en 12 mm voor horizontale toepassing met warmtebron of meer constructieve 
ondersteuning);

 •  foutieve of onjuiste montage, onder andere naden (er mag alleen HI-MACS®-lijm worden 
gebruikt);

 • een niet-geautoriseerde verandering van het gemonteerde product.

2 .  HI-MACS® onderhouds- en verzorgingsrichtlijnen niet nageleefd, onder andere:
 • onjuist of onvoldoende algemeen onderhoud; 
 • harde chemicaliën of fysiek geweld tegen het gemonteerde product;
 •  blootstelling aan excessieve hitte door rechtstreekse hitte (hete pannen en potten 

zonder bescherming op het oppervlak, zonder onderzetter met rubberpoten of beschermmat) 
of vanwege slechte thermische isolatie (bijvoorbeeld kookplaat, bainsmarie, etc.);

 • kokende vloeistoffen in HI-MACS®-bakken gieten zonder ook de koude kraan te laten lopen;
 • overmacht.

3 . HI-MACS® -kleuren en glansafwerking van HI-MACS®
 •  het standaard HI-MACS®-materiaal is voor elke kleur identiek, maar het is belangrijk om op te 

merken dat donkere kleuren en kleuren met meer kleurstoffen duidelijker stof, krassen, vaagheid, 
vlekken door hard water en ander normale slijtage laten zien dan lichtere, niet-effen kleuren; 
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 •  de gemarkeerde kleuren zijn daarom minder geschikt voor toepassingen waarin het materiaal 
blootstaat aan intensief contact zoals bijvoorbeeld werkbladen in druk bezochte ruimten. 
Voorbehoud kleuren (aangeduid met een * in de brochure en op www.himacs.eu) vallen niet 
onder de huidige garantie.

 •  vanwege specifieke kenmerken en eigenschappen van de Marmo-kleuren, die een gemarmerd 
effect hebben, moet bijzondere aandacht worden gegeven aan hetverbinden en het gebruik 
van opstaande randen. Adering kan van plaat tot plaat verschillen.

 •  toepassingen met glansafwerking die ongeschikt is voor het beoogde gebruik (als vermeld in 
de kleurenbrochure of in andere HI-MACS® documentatie) vallen niet onder deze garantie.

4 .  DecoBowl™ en DecoTray™ vallen niet meer onder de 15-jarige beperkte garantie op gemonteerd 
product, sinds 01-01-2008 en DecoSink niet meer sinds 01-06-2006. Alle gegoten vormen die 
verkocht worden door LG Hausys Europe, vallen onder de huidige garantie.

5 .  HI-MACS® reparaties of vervangingen onder deze garantie moeten uitgevoerd worden door een 
lid van de HI-MACS® Quality Club.

6 .  Deze garantie is, tot deze vervangen wordt, alleen van toepassing op installaties:

 •  uitgevoerd na 1-9-2003 in Europa; neem voor elke andere locatie contact op met LG Hausys 
Europe.

 • uitgevoerd door een lid van de HI-MACS® Quality Club;
 • die niet verplaatst zijn vanaf hun oorspronkelijke locatie;
 • die juist zijn onderhouden en gebruikt volgens de richtlijnen voor gebruik en onderhoud.

7 .  De verplichtingen van LG Hausys Europe samen met de leden van de HI-MACS® Quality Club 
beperken zich uitsluitend tot het repareren of vervangen van de aangeschafte producten, inclusief 
redelijke en noodzakelijke arbeidskosten als de claim aanvaardbaar is binnen de garantievoor-
waarden. Als HI-MACS® zich op een positie bevindt waar een defect product niet te repareren 
of vervangen is, afhankelijk van het geval, dan verplicht LG Hausys Europe zich ertoe binnen 
een redelijke termijn na indienen van de claim, de aankoopprijs van het HIMACS® materiaal te 
restitueren, mits de klant het defecte materiaal terugstuurt naar LG Hausys Europe of het 
toegekende lid van de HI-MACS® Quality Club.

8 .  Deze garantie houdt geen garanties voor verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald 
doel in, anders dan die welke hierin uitdrukkelijk zijn vermeld. LG Hausys Europe is onder geen 
enkele omstandigheid aansprakelijk voor verlies of schade die voortkomt uit de aanschaf, het 
gebruik of de onmogelijkheid het product te gebruiken of voor welke speciale, indirecte of 
incidentele schade of gevolgschade dan ook.

9 .  De garantie biedt de koper bepaalde juridische rechten. Er kunnen ook andere rechten bestaan, 
welke van land tot land kunnen verschillen.

10 .  Neem als u aanspraak wilt maken op deze garantie, rechtstreeks contact op met de leveran-
cier waar u uw HI-MACS® Natural Acrylic Stone™ heeft gekocht. Ons HIMACS® Quality Club- 
lid zal uw claim beoordelen en indien deze wordt geaccepteerd, een praktische en bevredigen-
de oplossing ontwikkelen. Neem voor meer vragen over de huidige garantie contact op met 
LG Hausys Europe, op het volgende adres: 
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LG Hausys Europe GmbH 
Lyoner Str . 15 
60528 Frankfurt am Main 
Duitsland 
 
Vermeld in alle correspondentie uw naam, adres, telefoon/faxnummer en e-mailadres en voeg 
een kopie van uw aankoopbewijs bij. We reageren op alle verzoeken binnen 30 werkdagen.

11 .  De huidige 15-jarige beperkte garantie op gemonteerd product voor HI-MACS® van LG Hausys 
Europe valt onder de Duitse wet. Voor alle geschillen met betrekking tot deze 15-jarige beperkte 
garantie op gemonteerd product, de interpretatie en de uitvoering ervan, is uitsluitend de 
rechtbank van Frankfurt am Main in Duitsland bevoegd.

12 .  HI-MACS®-kleuren zijn bij uitstek geschikt voor toepassing buiten omdat ze goed bestand zijn 
tegen UV-straling. Hun kleurvastheid wordt 10 jaar gegarandeerd voor een tolerantie van ∆5 
voor de volgende kleuren onder normale te voorziene omstandigheden:

 •  S002 Almond, S009 Cream, S028 Alpine White, S033 Nordic White, S029 Ivory White, S034 
Diamond White, S302 Opal, G002 Grey Sand, G004 White Quartz, G005 White Granite, 
G034 Arctic Granite, G038 Sea Oat Quartz, G048 Beach Sand 

Europees hoofdkantoor:
LG Hausys GmbH
Lyoner Str. 15 
60528 Frankfurt am Main   
Duitsland  
Tel.: +49 (0)69 583029463 
Fax: +49 (0)69 66113506 
www.himacs.eu

Hoofdkantoor:
LG Hausys, Ltd.
One IFC Building 23F
10 Gookjegeumyoong-Ro, Yeongdeunngpo-Gu,  
Seoul, 150-876  
Korea 
Tel.: +82(0)2 3773-3500, 7315  
Fax: +82(0)2 3773-7972

HI-MACS® is een geregistreerd handelsmerk van LG Hausys voor zijn natural acrylic stone materiaal.
©Copyright oktober 2016

LG Hausys GmbH, Frankfurt am Main, Duitsland

Verantwoordelijkheid voor kwaliteit en milieu
Alle HI-MACS®-producten worden gefabriceerd volgens ISO 9001-kwaliteitsprocedures
voor systemen en processen en volgens ISO 14001-normen voor milieubescherming

®
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De informatie die in dit blad wordt gegeven geeft de typische eigenschappen weer en vormt geen specificatie. LG Hausys Ltd / LG Hausys Europe 
GmbH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en omissies en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies 
of enige schade die rechtstreeks voortkomt uit, of een gevolg is van de publicatie van dit informatieblad. Voor alle HIMACS® Solid Surface-produc-
ten van LG Hausys gelden onze algemene verkoopvoorwaarden. LG Hausys behoudt zich ook het recht voor om afmetingen en specificaties van 
producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

De informatie in dit specifieke technische bulletin komt overeen met ons beste inzicht over het 
onderwerp op de publicatiedatum. De informatie kan worden gewijzigd wanneer nieuwe kennis en 
ervaring beschikbaar komt. De verschafte gegevens vallen binnen het normale bereik van product - 
eigenschappen en betreffen alleen het specifiek aangegeven materiaal. Deze gegevens zijn mogelijk 
niet geldig voor dit materiaal in combinatie met andere materialen of in een bepaald proces, tenzij 
uitdrukkelijk anders aangegeven. Ze worden uitsluitend aangeboden om mogelijke suggesties te 
bieden voor uw eigen experimenten en moeten worden goedgekeurd door LG Hausys Europe 
GmbH, afdeling Garantie.

Dit bulletin is niet bedoeld als vervanging voor tests die u mogelijk moet uitvoeren om voor uzelf 
de geschiktheid van onze producten voor uw specifieke doel te bepalen. Aangezien LG Hausys 
Europe GmbH niet op alle verschillende werkelijke omstandigheden voor eindgebruik kan anticipe-
ren, geeft LG Hausys Europe GmbH geen garanties en accepteert het geen aansprakelijkheid in 
verband met het gebruik van deze informatie.
Niets in deze publicatie mag worden beschouwd als een licentie om te werken onder of een 
aanbeveling om inbreuk maken op enig octrooirecht.
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